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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 5 oktober 2020
Onderwerp: Verplaatsen portefeuilles circulaire economie en MRA (regiegroep) naar de
commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB)
Bijlagen:
- Ontwerpbesluit

1.

Inleiding

Gelet op artikel 80 van de Provinciewet en op grond van artikel 59, eerste lid van het Reglement
van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en
Statencommissies van Noord-Holland 2015, stellen Provinciale Staten Statencommissies in en
delen daaraan portefeuilles toe voor overleg en advisering, op advies van het presidium. Op 8
juli 2019 namen PS voordracht 60 aan waarmee de Statencommissies zijn ingesteld en de
portefeuilleverdeling is vastgesteld.
In de vergaderingen van de agendacommissie van 7 en 28 september 2020 is geëvalueerd wat
men vindt van de verdeling van de verschillende beleidsportefeuilles over de Statencommissies
en of er een indeling is voor te stellen die de agendadruk gelijkmatiger over de verschillende
commissies verdeelt. Daarnaast is het college gevraagd om voorstellen te doen en ervaringen
met de agendadruk in de verschillende commissies in een memo met de agendacommissie te
delen.
Een en ander heeft geleid tot het voorstel om de portefeuilles Circulaire Economie en de
MRA(regiegroep) te verplaatsen naar de commissie Economie, Financiën en Bestuur. Het gevolg
is een op beleidsinhoudelijke gronden betere verdeling van de portefeuilles over de
Statencommissies.

2.
Overwegingen
Regiegroep MRA valt nu onder commissie Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK). Aanbeveling is om
dit onderwerp te plaatsen onder de commissie EFB aangezien het in deze portefeuille over een
bestuurlijke aangelegenheid gaat (governance van de MRA).
Het onderwerp circulaire economie valt nu onder de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid.
Het voorstel is om het onderwerp circulaire economie te verplaatsen naar EFB, omdat circulaire
economie en ‘gewone’ economie nauw aan elkaar verwant zijn. Het onderwerp economie valt op
dit moment al onder de portefeuilles van de commissie EFB.
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3. Proces en procedure
Op 7 september besloot de agendacommissie om navraag te doen bij het college om de
ervaringen met de commissie-indeling te delen. Daarnaast is via de commissievoorzitters en
adviseurs navraag gedaan wat de ervaringen zijn met de agendadruk in de verschillende
commissies. Na bespreking van de reacties in de agendacommissie van 28 september heeft de
agendacommissie het voorstel voorgelegd aan het presidium van 5 oktober 2020. Het
presidium heeft op 5 oktober besloten het voorstel met positief advies aan Provinciale Staten
voor te leggen.

4. Voorstel
Het presidium stelt u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Het presidium van Noord-Holland,

A. Th.H. van Dijk, voorzitter

M.W. Admiraal, griffier presidium
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Ontwerpbesluit
Nr. 52-2020
Provinciale Staten van Noord-Holland
Verplaatsen portefeuilles circulaire economie en MRA (regiegroep) naar de commissie Economie,
Financiën en Bestuur (EFB)
gelezen de voordracht van het Presidium van 5 oktober 2020;
gelet op artikel 80 van de Provinciewet en artikel 59 lid 1 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van
Noord-Holland 2015;

besluiten:
voor het resterende deel van de zittingsperiode 2019 – 2023 het onderwerp ‘Circulaire
economie’ van de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid en het onderwerp ‘MRA (Regiegroep)’
te verplaatsen naar de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Haarlem, 9 november 2020

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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