
    

 

Motie Verwachtingen Uitvoeringsagenda Beleidskader Economie 

De Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 23 mei 2016 ter behandeling van het Strategisch 

Beleidskader Economie (VD-26), 

constateren dat: 

● De hoofdlijnen uit het Strategisch Beleidskader Economie verder worden uitgewerkt in een generieke 

Uitvoeringsagenda Economie en specifieke uitvoeringsagenda’s; 

 

overwegen dat: 

● De generieke Uitvoeringsagenda pas concretiseert wat Provinciale Staten deze periode van het 

economisch beleid kunnen verwachten; 

● Provinciale Staten behoefte hebben om Gedeputeerde Staten verwachtingen omtrent de 

uitvoeringsagenda mee te geven; 

 

verwachten dat: 

1. Provincie Noord-Holland zich ontwikkelt als lerende organisatie door concrete doelstellingen op te nemen 

en door evaluatie te zien waaraan afwijkingen van die doelstellingen te wijten zijn;  

2. In kaart wordt gebracht wat Noord-Holland hoger op de ‘lijstjes’ van vestigingsplaatsen brengt en 

prioritering zo nodig, na overleg met PS, bijstelt 

3. De kennis van Amsterdam wordt gebruikt om de creatieve sector ook breder in Noord-Holland te 

bevorderen 

4. Uitvoeringsagenda houdt rekening met de totstandkoming van de Grondstoffenrotonde om de bijdrage 

aan een nieuw Business model voor de haven zo groot mogelijk wordt. 

5. A. Het acquisitiebeleid aan een SWOT-analyse van de Noord-Hollandse economie wordt gekoppeld en er 

samen wordt gewerkt met partijen in de MRA die elders al succesvol zijn; 

B. Geworven bedrijven in de provincie kunnen bijdragen aan de 4 O’s;  

6. Arbeidsmarktanalyses worden gebruikt in de Uitvoeringsagenda of de bijstelling daarvan;  

7. Welzijn en de verbetering van welzijn door een geschikte monitor wordt gemeten.  

8. De Kansen voor West agenda wordt gekoppeld aan de innovatie-agenda, waarbij cross- sectorale 

innovaties worden bevorderd en er wordt beschreven hoeveel start-ups en scale –up’s we verwachten 

door provinciale inzet;  

9. Er een analyse voor wat betreft Incubators wordt gemaakt om te bepalen of het een succes is, of er markt 

voor is en wat de provinciale rol vervolgens is;  

10. Provincie dienstbaar is richting haar ondernemers bij het faciliteren door middel van toegankelijke 

informatie en fondsen en het verbinden daar waar ondernemers dit nodig hebben (uitvoeren 

loketfunctie); 

 

verzoeken Gedeputeerde Staten: 

1. Deze verwachtingen bij het uitwerken van de uitvoeringsagenda’s ter hand te nemen; 

2. Waar dit het leerproces van de formulering van indicatoren ten goede komt, Provinciale te betrekken; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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