
[ AANGENOMEN]

Motie erkenning Agriboard als Greenport in Economische Agenda

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 december 2011,

- kennis genomen hebbende van de motie van de leden De Rouwe en Van Bemmel (32
660, nr. 35), voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 november 2011 in de Tweede
Kamer der Staten Generaal, waarin de regering verzocht wordt om Agriboard
Noord-Holland Noord toe te voegen als zesde Greenport in de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte (SVIR), welke is aangenomen op 22 november 2011 door
een meerderheid in de Tweede Kamer;

- hun lof uitsprekende over de inspanningen van de regio en het belang van de
agribusiness in Noord-Holland Noord in verbondenheid met Greenport Aalsmeer voor de
economie, innovatie en werkgelegenheid in Noord-Holland als geheel;

- van mening zijnde dat de nieuw verworven status van 6e Greenport een waardevolle
erkenning is van de Agriboard en daarmee de inzet van het agricluster in Noord-Holland
Noord en dat deze status in provinciale stukken als zodanig benoemd dient te worden;

- constaterende dat in de concept-Economische Agenda 2012-2015 van de Provincie
Noord-Holland, zoals deze heden ter behandeling voorligt, in de titel van Hoofdstuk 4
paragraaf 3 nog gesproken wordt van 'Greenport Aalsmeer en Agriboard Noord-Holland
Noord';

• dringen er bij het College op aan in de concept-Economische Agenda 2012-2015
de titel van Hoofdstuk 4.3 genaamd 'Greenport Aalsmeer en Agriboard Noord
Holland Noord' te wijzigingen in 'Greenport Aalsmeer en Greenport Noord-Holland
Noord' conform de nieuw verworven status van Greenport (evenals alle overige
verwijzingen rn.b.t. Greenport-status), zodra dit formeel mogelijk is gezien de
besluitvorming omtrent de SVIR en de formalisering van de Greenport-status voor
Noord-Holland Noord;

• verzoeken het College om Provinciale Staten te berichten zodra deze
naamsaanpassing van kracht is in de SVIR en dientengevolge aangepast kan
worden in de Economische Agenda 2012-2015 van de Provincie Noord-Holland;

en gaan over tot de orde van de dag.




