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1.  Inleiding. 

Het gaat momenteel goed met de economie in Noord-Holland, zoals te zien is aan de 

afnemende werkloosheid en de groei van het Bruto Binnenlands Product. Het is 

belangrijk nu niet achterover te leunen, want er liggen een aantal bedreigingen op de 

loer. Zoals vergrijzing, waardoor krimp optreedt van de beroepsbevolking. 

De drie beleidsagenda’s, te weten de Economische agenda, de Agenda Landbouw en 

Visserij en de Agenda Recreatie en Toerisme geven een nadere invulling aan de 

beleidsuitspraken die staan in het collegeprogramma 2007-2011 ‘Krachtig, in balans’ 

en geven aan hoe de provincie de komende jaren kansen wil benutten om de 

economie verder te versterken. 

Voorafgaand aan de opstelling van de agenda’s zijn kaders gesteld door de cie 

WAMEN (17 december 2007).  Provinciale Staten wordt gevraagd de drie 

economische beleidsagenda’s die binnen deze kaders zijn uitgewerkt vast te stellen. 

 

2.  Doelstellingen en evaluatiecriteria. 

- In de Economische Agenda 2008-2011 is als centrale opgave voor Noord-Holland 

Noord gesteld: economische groei van binnenuit. Voor Noord-Holland Zuid ligt het 

accent op het versterken van de internationale concurrentiepositie. Om die 

doelstellingen te bereiken richten wij ons op de volgende thema’s: Regionale 

Samenwerking (Ontwikkelingsbedrijf, Noordzeekanaalgebied, Noordvleugel en 

Regionale Economische Stimuleringsprogramma’s), Werklocaties (onder andere 

Schiphol, Herstructureren Bedrijventerreinen en Water als Economische Drager) en 

Innovatie en Ondernemerschap (innovatie bij het midden- en kleinbedrijf en 

verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt).  

- Bij de Agenda Landbouw en Visserij staat de volgende missie centraal: De provincie 

Noord-Holland staat voor het versterken van de agrarische marktpositie door ruimte 

te bieden aan toekomstgericht en duurzaam ondernemerschap, inspelend op de 

maatschappelijke vraag en marktbehoeftes vanuit de ondernemers. De missie is 

vertaald in de speerpunten Regionale Fundamenten (zoals Greenport 

Aalsmeer/Glasdriehoek, Mainport Noord-Holland Noord, Grootslag en Seed Valley), 



Innovatie en ondernemerschap, Bedrijven van de toekomst (structuurbehoud en –

versterking), Life Style ontwikkeling (o.a. groei provinciaal biologisch areaal), 

Ondernemerschap op het platteland (verbreding), Visserij en aquacultuur en Imago 

en beeldvorming. 

- De strategische doelen van de Agenda Recreatie en Toerisme zijn: Recreatie: het tot 

stand brengen van (openbaar toegankelijke basis)voorzieningen voor recreatie op 

regionale en bovenregionale schaal; Toerisme: het bevorderen van het (binnenlands 

en buitenlands) toeristisch bezoek naar en binnen de provincie met als achterliggend 

doel de bestedingen te maximaliseren om daarmee de werkgelegenheid in de 

toeristisch-recreatieve sector optimaal te kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken 

zijn 8 beleidsopgaven uitgewerkt onder de twee centrale thema’s Recreatie dicht bij 

huis en Noord-Holland waterrijk van zee en meer: inrichten van regionaal groen, 

duurzaam beheer van regionaal groen, realiseren van regionale recreatieve 

verbindingen, onderzoeken van recreatiebehoeften van specifieke doelgroepen, 

promotie van toeristisch potentieel, sterker neerzetten van Noord-Holland als 

watersportprovincie, verbeteren kwaliteit van de kust, toegankelijk en beleefbaar 

maken van het waterrijke cultuurlandschap. 

- Alle agendapunten die daaronder vallen worden uitgewerkt met antwoord op de 

vragen: 

Wat speelt er nu, wat willen we bereiken, hoe bereiken we dat, welke andere partijen 

zijn betrokken en welke middelen zetten we hiervoor in. 

- Begin 2008 zal de uitvoering van de beleidsagenda’s ter hand worden genomen, 

waarbij 3 maal per jaar via voor- najaars en slotrapportage de behaalde resultaten 

worden vermeld en eventueel voorstellen voor aanpassing worden gedaan. 

- Op 17 december 2007 is een eerste uitwerking van de agendapunten besproken in 

de commissie WAMEN. De kaderstellende opmerkingen en aanvullingen zijn 

meegenomen in de verdere uitwerking van de drie beleidsagenda’s die 18 februari 

2008 is besproken in de commissie WAMEN. 

 

3.   Financiering en communicatie 

- De beschikbare middelen voor de drie beleidsagenda’s zijn als volgt: 

Economische Agenda: 49,9 miljoen euro 

Agenda Landbouw en Visserij: 5,2 miljoen euro 

Agenda Recreatie en Toerisme: 32 miljoen euro 

Bij de totstandkoming van de drie beleidsagenda’s zijn onder andere door middel 

van het organiseren van ‘thematafels’ de volgende organisaties betrokken: 

VNO/NCW, MKB, Kamers van Koophandel, CNV, FNV, de Unie, LTO Noord 

Glaskracht, Biologica, KAVB, Syntens, Rabobank, Nederlandse Visserijbond, het 

minsiterie van LNV, Stichting Proeftuin Zwaagdijk, Plantum, Seed Valley, Agriport, 

Groene Hoed/Landzijde, Innovatieplatform Agro, Milieufederatie Noord-Holland, 

Stichting Innovatie Flowers & Food, gemeentes, Stichting Ooostwaardhoeve, 

Meerboeren, HAJK, Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland, ILG, gemeenten, 

HISWA, Watersportverbond, regio VVV’s, Kamer van Koophandel, Koninklijk 



Horeca Nederland, Recreatie Noord-Holland, recreatieschappen,  

Natuurbeheerdersoverleg, Recron, Nationaal Landschap Laag Holland, Te Voet, Op 

Lemen Voeten, Gewest Gooi- en Vechtstreek 

 

4.  Proces en procedure 

- Na instemming met de drie beleidsagenda’s door Provinciale Staten wordt 

direct gestart met de uitvoering van de agenda’s. De doorlooptijd van de 

agenda’s is vier jaar, van 2008 tot en met 2011.  

- 3 maal per jaar via voor- najaars en slotrapportage worden de behaalde 

resultaten  vermeld en eventueel voorstellen voor aanpassing worden gedaan. 

 

 

 



5.  Voorstel 

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter 

 

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris 

 

 

 



Ontwerpbesluit 

 

Nr. 32 

 

Provinciale staten van Noord-Holland; 

 

gelezen de voordracht van gedeputeerde Staten; 

 

gelet op het belang de economie verder te versterken en de economische 

ontwikkeling op een duurzame wijze vorm te geven; 

 

besluiten: 

 

1.  In te stemmen met de Economische Agenda 2008-2011, de Agenda Landbouw en 

Visserij 2008-2011 en de Agenda Recreatie en Toerisme 2008-2011. 

2.  Gedeputeerde Staten op te dragen deze beleidsagenda’s uit te voeren. 

 

 

 

Heiloo, 

 

Provinciale Staten  voornoemd, 

 

                                                                   , voorzitter  

 

 

                                                                   , statengriffier 
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