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Onderwerp:

Voordracht MRA begroting en werkplan 2019

De commissie Economie, Energie en Bestuur adviseert om de
Statenvoordracht te agenderen voor de PS-vergadering van 8
oktober 2018.
Voor de opmerkingen en vragen van de commissie EEB: zie
uittreksel uit het conceptverslag commissie EEB 17 september
2018 hieronder.
4.b.
Voordracht MRA-begroting en werkplan 2019
Mevrouw Van Andel (CDA) vraagt nog een keer goed te kijken naar het
plan om het resterende bedrag van 2017 van ruim 1 miljoen euro te
besteden aan de voorgestelde projecten en na te gaan of die projecten
voldoende concreet zijn en ook resultaten opleveren. Als voorbeeld wordt
genoemd de kwartiermaker/curator landschap. Overigens was het CDA er
voorstander van om de gelden terug te laten vloeien naar de provincie. Het
CDA is van mening dat bepaalde problemen zoals bij het toerisme en
datacenters, ook deels buiten de MRA kunnen worden opgelost.
Mevrouw Van Rooij (PvdA) is tevreden met het besluit om het geld te
besteden aan nieuwe of andere projecten binnen de MRA. In het plan over
onderwijs en arbeidsmarkt komen dezelfde onderwerpen terug, zoals
House of Skills en Techniport. Is hier sprake van overlap, ook financieel?
De heer De Groot (D66) is van mening dat de deelnemers aan de MRA eerst
de concrete doelstellingen voor de MRA moeten vaststellen, waarna het
traject hier naartoe kan worden bepaald en de agenda hierop kan worden
afgestemd. Het is dan ook geen probleem wanneer er gelden resteren,
want die worden dan aan de concrete doelstellingen besteed.
De heer Bouberg Wilson (ONH) constateert dat er allerlei investeringen zijn
voorgenomen, maar het weergeven van de outcome kan sterk verbeterd
worden en het smart verantwoorden van bestedingen verdient meer
aandacht.
De heer Haijen (SP) vraagt of het klopt dat de bijdrage aan het onderwijs in
de MRA is verlaagd omdat er via andere projecten in onderwijs wordt
geïnvesteerd. De SP benadrukt het grote belang van spreiding van
werkgelegenheid, dus het is goed dat hier aandacht aan wordt geschonken.
Mevrouw Lagerveld (VVD) meldt dat de VVD voorstander was van het
terugstorten van het overschot van 2017. Hieruit blijkt wel hoe weinig
invloed PS kunnen uitoefenen op deze vormen van informele samenwerking
want de meerderheid van partijen heeft anders besloten. In het werkplan
staan mooie plannen en acties. De beleidsinhoudelijke visie moet wel voor
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ogen gehouden worden, want het blijkt dat bijsturing moeizaam is. Is de
gedeputeerde het hiermee eens met en zo ja, wat kan hieraan gedaan
worden?
De heer Klein (CU/SGP) sluit zich aan bij de VVD.
De heer Kaptheijns (PVV) is niet echt blij met het werkplan, met name
omdat hierin de energietransitie en circulaire economie wederom een grote
rol spelen. De PVV was voorstander van het terugstorten van het overschot
over 2017. Aangezien de kosten voor de activiteiten op dit moment
moeilijk kunnen worden ingeschat, gaat de provincie vooralsnog voor 2019
uit van hetzelfde bedrag als voor 2018, namelijk 230.000 euro. Wanneer de
markt onvoldoende bijdraagt aan het realiseren van de maatschappelijke
doelstellingen van de transitieopgaven, dan biedt Invest-NL de
ondernemingen toegang tot ondernemingsfinanciering, maar deze
activiteiten dienen absoluut aan de markt te worden overgelaten. De PVV
kan niet instemmen met de voordracht.
Mevrouw De Meij (50plus) was ook voorstander van het laten terugvloeien
van het overschot. Het is de vraag of alle plannen voor herbesteding van de
gelden wel allemaal doelgericht zullen uitwerken. Er wordt 30.000 euro
gereserveerd voor de betaalbaarheid van de woningmarkt en dat is een te
verwaarlozen bedrag als men kijkt naar andere onderwerpen waarvoor
gelden worden gereserveerd.
Gedeputeerde Tekin meldt dat de vraag van het CDA over de curator
landschap bij de commissie NLWM thuishoort. Via de MRA worden
financiële middelen voor onderwijs en arbeidsmarkt beschikbaar gesteld,
maar voor Noord-Holland-Noord lopen de gelden via een andere financiële
lijn. Dat is de reden van de verlaging. Deze partijen hebben een regiodeal
aanvraag gedaan voor House of Skills en dat wordt van harte ondersteund
door de provincie.
Gedeputeerde Bond meldt namens collega Post dat de provincie
voorstander is van terugstorten van het overschot maar de meerderheid
van partijen in de MRA heeft hier niet toe besloten. Overigens zal dit
besluit zeker ter discussie gesteld worden in de MRA. Herbestemming van
gelden voor Plabeka en toerisme en de strategische agenda Toerisme wordt
ondersteund. Er zijn beslist formele aspecten en onderdelen aan de
informele samenwerking verbonden, zoals de vastgelegde en ondertekende
afspraken over financiering door partijen in de drie platformen Wonen,
Mobiliteit en Economie. PS zullen worden geïnformeerd over de besteding
van de gelden. De MRA kijkt zeker buiten de grenzen van het eigen gebied,
zoals met de State of the Region, de komst van EMA en de samenwerking
met de Europese School in Bergen.
De heer De Groot (D66) stelt voor om ook bij State of the Region en MRA
aan te geven welke concrete doelstellingen worden nagestreefd.
Gedeputeerde Bond is het ermee eens dat de output scherper moet worden
gedefinieerd. Hier zal zeker op gestuurd worden. Het dashboard van de
provinciale economische agenda is al overgenomen door de MRA.

