Nuttige informatie betreffende de provincie Noord-Holland
Inspreken
Inbreng in vergaderingen van de Statencommissies in Noord-Holland wordt zeer op prijs gesteld.
Zie hieronder informatie over locatie, spreektijd en aanmelden.
Ik wil inspreken
Inspreken kan over onderwerpen die op de agenda van de commissievergadering staan en
inhoudelijk worden besproken. Meer informatie of aanmelden om in te spreken? Neem contact
op met de commissieadviseur van de betreffende Statencommissie, zie hieronder
Binnen de beleidsvelden (portefeuilles) van een Statencommissie kan er ook worden
ingesproken over niet geagendeerde onderwerpen. Daarvoor is het “inloophalfuur” bedoeld dat
voorafgaand aan iedere Statencommissie is gereserveerd.
U kunt zich als inspreker tot één werkdag van tevoren aanmelden bij de Staten- en
commissieadviseur van de Statencommissie waar u wilt inspreken.
Vier Statencommissies
ECONOMIE, ENERGIE EN BESTUUR (EEB)
Staten- en commissieadviseur: Monique de Zwart, telefoon: 023-514 3756.
MOBILITEIT EN FINANCIËN (M&F)
Staten- en commissieadviseur: Marjo Spoor-Hendriks, telefoon: 023-514 5308.
NATUUR, LANDBOUW EN MILIEU (NLM)
Staten- en commissieadviseur: Eric Krijgsman, telefoon: 023-514 3288.
RUIMTE, WONEN EN WATER (RWW)
Staten- en commissieadviseur: Mariska Veldhoen-de Groot, telefoon: 023-514 5342.
Waar?
Een commissievergadering vindt plaats in het gebouw, Dreef 3 te Haarlem. U kunt zich melden
bij de receptie waarna de receptionist u naar de juiste zaal begeleidt.
Bereikbaarheid OV / stallen / parkeren
Komt u met het openbaar vervoer? Raadpleeg dan het Reisadvies met openbaar vervoer.
Wanneer u met de fiets komt, kunt u die stallen in de bewaakte en overdekte fietsenstalling
Tempeliersstraat op circa 500 meter afstand van de vergaderlocatie.
De parkeergarage ligt direct onder de vergaderlocatie:
Parkeergarage Dreef, Dreef 3, 2012 HR Haarlem.
Spreektijd
U krijgt normaliter 3 minuten spreektijd voor het inloophalfuur, of 5 minuten spreektijd als u
inspreekt over een agendapunt. Indien er meerdere insprekers zijn, wordt de beschikbare tijd
onder de insprekers verdeeld. U hoort dit vooraf van de voorzitter.
Reacties commissieleden
Na uw bijdrage kunnen commissieleden u desgewenst (verduidelijkende) vragen stellen over uw
inbreng. Er is geen ruimte voor dialoog of discussie met insprekers.
Uw bijdrage
Indien u uw bijdrage digitaal voor commissieleden beschikbaar heeft, stuur die dan aan de
commissiegriffier via e-mail: statengriffie@noord-holland.nl.

Vergaderingen van de OPNH-fractie bijwonen
Op de website http://ouderenpartij-nh.nl/ is te zien wanneer er fractievergaderingen zijn.
De fractie vergadert in principe een keer per maand. Vergaderingen zijn openbaar. Wel handig
als u uw komst tevoren even meldt. Locatie: Paviljoenslaan 7, 2012 JE Haarlem.
Vier Statencommissies
Provinciale Staten van Noord-Holland worden geadviseerd door vier commissies die
voorafgaand aan vergaderingen van PS advies uitbrengen over de verschillende beleidsvelden.
Hieronder is vermeld hoe die beleidsvelden over de vier commissies zijn verdeeld.
Verdeling beleidsvelden per commissie
Commissie Mobiliteit en Financiën (Woordvoerder OPNH: Jeff Leever)
Mobiliteit:
• Verkeers- en Vervoersplan
• Nota Kapitaalgoederen
• Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud
• Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
• Aanleg Provinciale Wegen en Fietspaden
• Beheer en onderhoud Provinciale Wegen, Fietspaden en Vaarwegen
• Netwerkstrategie Vaarwegen
• Openbaar Vervoer, aanbesteding, opdrachtgeverschap, hoogwaardig openbaar vervoer
(vrije busbanen), knooppunten
• Verkeersveiligheid
• Dynamisch verkeersmanagement
• Bouwen en Infrastructuur
• Ongestoord Logistieke Verbindingen
• Uitvoering programma TWINH en EXINH
• Zeehavens (inclusief 2e zeesluis)
• NZKG stuurgroep
• Betrokkenheid bij Rijksprojecten infrastructuur
Financiën:
• Planning en controlcyclus
• Deelnemingen/verbonden partijen
• Wettelijk financieel toezicht gemeenten
• Vaststellen Wettelijke Tarieven en Heffingen
Personeel en Organisatie:
• Interne bedrijfsvoering
• Organisatievraagstukken
Auditcommissie:
• Aansturing Accountant / Managementletter
• Jaarrekening
• Randstedelijke Rekenkamer (beleidsinhoudelijke rapporten in vakcommissie)
• Concern control
Grond:
• Algemeen grondbeleid en beheerbanken
Coördinatie Europa
IPO

Commissie Natuur, Landbouw en Milieu (Woordvoerder OPNH: Bruno Bouberg Wilson)
Natuur:
• Ecologische Hoofdstructuur
• Ecologische verbindingszones
• Flora en Faunawet
• Natura 2000
• Groenprojecten
• Natuurbeheerplan
• Dierenwelzijn
• Landschap
Landbouw:
• Landbouwagenda
• Visserij en aquacultuur
Milieu:
• Provinciaal Milieubeleidsplan inclusief uitvoeringsprogramma en monitoring
• Handhaving
• Bodem en bodemsanering
• Luchtkwaliteit (programma)
Luchtvaart:
• Dossier Schiphol exclusief SMASH
• Kleine Luchtvaart
Commissie Ruimte, Wonen en Water (Woordvoerder OPNH: Jeff Leever)
Ruimte:
• Structuurvisie
• Provinciaal Ruimtelijke Verordening
• ARO
• Inpassingsplannen
• Metropool Regio Amsterdam+ Groene Hart Beleid
• Gebiedsontwikkeling: Crailo, Bloemendalerpolder, Westflank Haarlemmermeer,
Noorzeekanaalgebied
• Taskforce Ruimte
• Schiphol SMASH
• Stelling van Amsterdam
• Wind op Land (RO)
Wonen:
• Woonvisie inclusief woningbouwmonitor en regionale actieprogramma's
(inclusief doelgroepenbeleid)
Water:
• Waterplan inclusief uitvoeringsprogramma en monitoring
• Waterveiligheid (dijken en kustverdediging, strategische agenda kust)
• Wateroverlast en water tekort
• Afsluitdijk
• Zwemwater
Commissie Economie, Energie en Bestuur (Woordvoerder OPNH: Bruno Bouberg Wilson)

Economie:
• Arbeidsmarkt en Onderwijs
• Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
• Detailhandel en Leisure
• Toerisme
• Recreatieschappen
• Kenniseconomie
• Herstructurering bedrijventerreinen
• Water als Economische drager
• Promotie en acquisitie
Duurzaamheid & Energie:
 Circulaire economie
 MKB-fonds
 Klimaat
 Wind op Land (duurzame energie); vanwege de ruimtelijke ordeningscomponent wordt
wind op land in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Water behandeld met uitnodiging
van de commissie Economie, Energie en Bestuur).
Bestuur:
• (Gemeentelijke) herindelingen
• Verordeningen/juridische zaken
• Positie en rol middenbestuur
• Bestuurszaken intern
Openbare orde en Veiligheid:
• Openbare orde en Veiligheid inclusief risicokaarten
• Regionale media/rampenzender
Communicatiebeleid
Culturele infrastructuur
Inkoop en archief
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