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Motie Duurzame Economie 

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 19 november 2012 ter bespreking van 
de Begroting 2013; 

I. constaterende dat: 

- de ontwikkelingen in de Nederlandse en de Noord-Hollandse economie de komende jaren 
zeer zorgelijk zijn; 

-een duurzame economische impuls in Noord·Holland op korte termijn derhalve wenselijk is; 

- de Jaarrekening 2012 naar verwachting incidentele financiële ruimte ter hoogte van 21,7 
miljoen euro biedt voor het doen van bijzondere investeringen; 

- indien Wet HOF per 2014 wordt ingevoerd, extra uitgaven bij voorkeur in 2013 dienen te 
worden gedaan, ter voorkoming van beboeting door verhoging van het EMU-saldo; 

11. spreken zich uit voor een investering in onderzoek naar en uitvoering van een viertal 
projecten, waarmee op korte en langere termijn werkgelegenheid, innovatie en 
duurzaamheid worden gestimuleerd en een impuls wordt gegeven aan een duurzame 
economische ontwikkeling van Noord-Holland: 

1. intensiever gebruik en aanleg van technieken voor zonne-energie; 
2. snellere digitale infrastructuur door aanleg van glasvezel; 
3. innovatievere omgang met recycling van grond· en afvalstoffen; 
4. meer werkgelegenheid voor jeugd met slechte aansluiting op de arbeidsmarkt; 

111. benadrukken dat deze projecten aangewezen worden voor provinciale financiële 
ondersteuning op basis van onderstaande argumenten; 

a) overwegende betreffende zonne-energie, 

• dat de doelstelling voor duurzame energie in 2020 en de verhoging ervan in het 
Regeerakkoord noopt tot het stimuleren van het intensiever toepassen en gebruiken van andere 
duurzame energiebronnen; 
• dat dit gekoppeld kan worden aan het succesvolle provinciale project HIRB; 
• dat instellingen zoals scholen makkelijker toegang krijgen tot zonne-energie door 

aanspraak te maken op steun voor de aanleg van zonnepanelen; 

• dat bij de toepassing van zonne-energie nog veel innovatie mogelijk is bij nieuwe 
ontwikkelingen rond energie uit asfalt (zoals warmte productie); 

b) overwegende betreffende glasvezel, 
• dat digitale infrastructuur met hoge snelheid en capaciteit vitaal is voor het 

bedrijfsleven; 
• dat glasvezel als vehikel kan dienen om andere moderne technieken verder te brengen; 
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• dat goede digitale infrastructuur cruciaal is voor kennisoverdracht en -uitbreiding; 
• dat hiermee de aantrekkelijkheid van Noord-Holland als vestigingsgebied wordt 

vergroot; 

c) overwegende betreffende recycling, 
• dat afval als grondstof van de toekomst moet worden verkend; 
• dat de overheid van 80% naar 83% recycling van afval wil gaan in 2015; 
• dat innovatie op dit vlak tot nieuwe producten en werkgelegenheid kan leiden; 
• dat de Amsterdamse kolen- en benzinehaven hiermee een nieuwe focus kan 

ontwikkelen; 
• dat een 'grondstoffenrotonde' als recyclingsysteem veel C02-winst kan opleveren; 

d) overwegende betreffende werkgelegenheid voor jeugd, 
• dat van de Noord-Hollandse beroepsbevolking tussen de 16 en 24 jaar momenteel 

slechts 43,5% deelneemt aan de arbeidsmarkt; 
• dat de Provincie de verantwoordelijkheid draagt voor de transitie van Jeugdzorg naar de 

gemeenten; 
• dat uitstromende jeugd uit de Jeugdzorg extra begeleiding behoeft bij het vinden van 

werk; 
• dat het ''1000-banenplan" van Provincie Overijssel als werkend voorbeeld kan dienen; 
• dat aansluiting kan worden gevonden bij lopende projecten in het maatschappelijk veld; 

IV. bekrachtigen dat zij d.m.v. financiële ondersteuning van de bovengenoemde projecten een 
moderne vitalisering en verduurzaming van de Noord-Hollandse economie nastreven; 

V. verzoeken het College van GS een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar mogelijke 
inspanningen om door middel van genoemde projecten het beoogde doel te bereiken; 

Vl. onderstrepen het belang om bij het onderzoeken en uitwerken van deze projecten 

> het ontwikkelen van de digitale infrastructuur en de digitale mobiliteit te bevorderen; 
)> het Midden- en Kleinbedrijfvan Noord-Holland te betrekken bij de plannen o.a. door het 

faciliteren van kleinere bedrijven om een erkend leer-werkbedrijf te worden; 
> duurzaamheid steeds in het oog te houden; 
)> de focus op de korte termijn te leggen echter deze zodanig vorm te geven dat de lange 

termijn niet uitgesloten wordt; 

VIl. verzoeken Gedeputeerde Staten om vóór vaststelling van de Jaarrekening 2012 en de 
Kaderbrief 2014 een onderzoeksverslag met een haalbaarheidsindicatie, uitwerkingsvoorstel 
en dekkingsvoorstel per project voor te leggen aan Provinciale Staten, 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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