Mogelijke startopdrachten bij de directie Beleid
De directie Beleid maakt realistisch, uitvoerbaar beleid op de diverse gebieden. Op deze gebieden
spelen altijd meerdere belangen. De provincie zorgt voor samenhang en houdt rekening met de
verschillende belangen.
Samen met jou wordt er gekeken waar jij meerwaarde kunt bieden in de verschillende sectoren en
wat jou leuk lijkt. Met deze vrijheid kun je met verschillende soorten activiteiten en thema’s aan
de slag gaan of je juist toeleggen op een specifieke taak, project of onderwerp. Hieronder vind je
een overzicht van mogelijke startopdrachten bij 4 sectoren binnen de directie Beleid
Sector Mobiliteit
Op het gebied van mobiliteit spelen onderstaande vraagstukken een rol. We zoeken samen
met jou aan welke vraagstukken jij een bijdrage wilt leveren.
 Welke investeringen gaan we doen in het openbaar vervoer?
 Welke regionale mobiliteitsopgaven zijn er en hoe pakken we dat op?
 Welke rol willen we spelen als het gaat om verkeersveiligheid?
 Hoe zorgen we voor goed vervoer van deur tot deur?
 Welke fietsnetwerken zorgen voor een betere regionale bereikbaarheid?
 De introductie van zelfrijdende voertuigen en andere smart-mobility-concepten.
 Het lanceren van een regionaal distributienetwerk als voorbeeld van verduurzaming.
 Verduurzaming mobiliteitsbeleid.







Activiteiten waar je je tijdens je startopdracht mee bezig kunt houden, zijn:
strategische advisering op jouw onderwerp, zowel ambtelijk als bestuurlijk;
beïnvloeding van het provinciaal mobiliteitsbeleid;
projectwerk;
samenwerking in Rijk-regioteams;
afstemming met collega’s van Landschap, Economie en/of Beheer en Uitvoering.

Sector Bestuur en Strategie
Voor de provincie Noord-Holland zijn er mogelijkheden om méér in te zetten op koolstofarme
economie en om een verdubbeling van de middelen te realiseren in de volgende periode voor
de Europese fondsen.
 Volgen van het dossier circulaire economie/duurzaamheid/energietransitie in Brussel, de
relatie leggen voor Noord-Holland en meeschrijven aan dat onderdeel van het nieuwe
Operationele programma. Bijdrage leveren aan het energietransitieteam ‘Naar een groener
Europa’.
Sector Regionale Economie en Erfgoed
1. Op dit moment wordt gewerkt aan een Strategische Samenwerkingsagenda met Den Helder,
gericht op een de grote ruimtelijk-economische vraagstukken die de komende jaren op Den
Helder en omgeving afkomen. Voor deze startopdracht zal je als trainee een bijdrage leveren
aan één of meerdere samenwerkingsopgaven die vallen onder de Samenwerkingsagenda in
wording. Te denken valt aan:
 verduurzamingsopgave haven in relatie tot het Investeringskader Waddengebied (en rol in
het interprovinciaal opgaveteam);
 systeemintegratie/aanlanding Wind op Zee in relatie tot Den Helder;
 ondersteuning bij heroriëntatie verbonden partijen in Den Helder en de governance;
 maken van een overzicht en analyse van alle lopende projecten/programma’s in Den
Helder en omgeving (die stagneren en de reden waarom) en de projecten die vanuit
coalitieakkoord Den Helder nu actueel zijn.
2. Het is de ambitie van de provincie om de grondgebonden landbouw in Noord-Holland in
2030 zo veel mogelijk natuurinclusief te laten zijn. Dat wil zeggen dat de grondgebonden
landbouw bijdraagt aan het behouden en versterken van biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid
en water in en om haar landbouwbedrijven. Op die manier draagt ook de landbouw bij aan de
kwaliteit van onze leefomgeving (natuur, water, milieu). Tijdens deze startopdracht zal je met
name
 een bijdrage leveren aan het traject voor keteninnovatie binnen de agrisector dat uitgerold
wordt. Je denkt samen met onze innovatiespecialisten en het team circulair na over goede
en innovatieve vormen om het netwerk te mobiliseren en tot innovaties te komen. Denk
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bijvoorbeeld aan de organisatie van een hackaton en/of mackaton met de agrisector op
de thema’s kringlooplandbouw, biodiversiteit, waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid,
klimaatverandering, korte ketens en dergelijke.
3. Voor het MRA-netwerk ‘Voedsel verbindt’ wordt eind dit jaar een stichting opgericht.
Vanuit die stichting wordt het voedselnetwerk in de MRA in beweging gezet om vooral
meer te gaan samenwerken. De ambitie is een duurzaam voedselsysteem in de MRA te
realiseren in samenwerking met de agrarische productiegebieden Noord-Holland Noord en
Flevoland. Er gaan zich netwerkgroepen vormen over thema’s zoals gezonde voeding,
voedsellandschap, vergroening in de stad, databronnen, logistiek en voedselstromen,
arbeidsmarkt en onderwijs, circulaire economie. In 2019 en verder wordt er op die
voedselissues een gezamenlijke agenda opgesteld door het netwerk. Elke netwerkgroep
maakt een opzet van activiteiten waarmee zij aan de slag gaan in de praktijk. Er wordt
gestart met de thema’s: voedsellandschap, voedselstromen en logistiek, data en gezonde
voeding. Voor deze startopdracht zal de trainee met name gevraagd worden
 als aanjager/verbinder collega’s met dit netwerk te verbinden (op vraagstukken die
ook voor de provincie belangrijk zijn: energie, ruimte, landschap, smart
mobility/bereikbaarheid en dergelijke);
 deel te nemen aan 1 van de netwerkgroepen binnen de MRA.

Sector Omgevingsbeleid
Wat betekent de vergrijzing voor hoe Noord-Hollanders straks willen wonen en recreëren?
Hoe ziet de toekomstige vraag naar voorzieningen eruit? Wat voor gevolgen heeft de
switch naar een circulaire economie voor het ruimtegebruik? Over dit soort vragen gaat de
Omgevingsvisie NH2050. De belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie worden
verankerd in de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Holland. Deze vervangt alle
bestaande verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving zoals de PRV, de
Provinciale Milieuverordening, de Waterverordeningen en de Wegenverordening. Je
startopdracht ligt nog niet helemaal vast, maar je kunt denken aan
 Pilot Omgevingswet HIsarna plant Tata Steel, meedenken over vervolgproces en
meedraaien in projectgroep.
 Verordening: meewerken in kernteam aan vraagstukken als ‘kernwaarden omschrijven
in plaats van strak verordenen, hoe doen we dat?’ Visie: verder nadenken over
doorwerking van de 5 bewegingen, programmering etc.

Sector Groen
Wil jij actief zijn op het grensvlak van mens en dier, waarin de maatschappelijke en
bestuurlijke discussie aanwezig is voorzien van emotie en praktische overwegingen? Heb
jij de discussies over het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen, van damherten in de
Waterleidingduinen of van ganzen bij Schiphol met interesse gevolgd? Wil jij meedenken
in strategische discussies over wat het beste is in dat soort situaties? Een startopdracht
faunabeheer zou dan heel goed kunnen passen!
Deze opdracht biedt je een uniek kijkje in de keuken van het faunabeheer. En dat niet
alleen! Je krijgt ook de kans om te werken voor 2 organisaties die hier een grote rol in
spelen: de provincie Noord-Holland en de Faunabeheereenheid. De provincie is
verantwoordelijk voor het faunabeleid en het goedkeuren van plannen die hierover gaan.
De Faunabeheereenheid (FBE) is een samenwerkingsverband van boeren,
natuurbeheerders, jagers en grondbezitters. De FBE heeft de taak om in het wild levende
dieren planmatig te beheren en schade of overlast die deze dieren veroorzaken te
voorkomen en te bestrijden. Gezamenlijk maken zij afspraken (onder andere in
faunabeheerplannen) over de manier waarop zij dit doen. De Faunabeheereenheid voert
voor haar taken overleg met verschillende partijen, onder andere met de provincie als
bevoegd gezag en met uitvoerders zoals Wildbeheereenheden (WBE’s) en
terreinbeherende organisaties. Je gaat voor deze opdracht ongeveer 50-50 voor beide
organisaties werken. Zowel de provincie als de FBE zijn gevestigd in het centrum van
Haarlem.
Mogelijke taken waar je als trainee mee aan de slag gaat bij de provincie:
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Bijdragen aan strategische discussies over het terugdringen van faunaschade. Op dit
moment bedraagt deze ruim € 7 miljoen per jaar. Hoe kunnen we die schade
terugdringen?
Vormgeven van beleid voor de bestrijding van invasieve exoten. Dit zijn dier- of
plantensoorten die niet van nature in Nederland voorkomen en die de Nederlandse
biodiversiteit bedreigen. De provincie moet een plan maken om invasieve exoten te
bestrijden; dit wordt jouw taak.


Mogelijke taken bij de Faunabeheereenheid:
 Actiepunten uit het Verbeterplan ganzen oppakken en uitwerken, in het bijzonder
voor het gebied rond Schiphol.
 Bijdragen aan het nieuw op te stellen Faunabeheerplan ganzen.
 Organiseren van een netwerkbijeenkomst met betrokken partijen zoals provincie,
organisaties binnen de FBE en anderen.
 Opstellen van rapportages en het maken van teksten, onder andere voor de website
en andere media, over relevante onderwerpen, zoals het nieuwe Faunabeheerplan
ganzen.

