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Betreft: Voortgang uitvoering motie 110 aanvullende initiatieven
coalitieakkoord

Verzenddatum

12 DEC. 2018
Kenmerk

Geachte leden,

In uw vergadering van 6 november 201 7 heeft u motie 110
aangenomen. In deze motie constateerde u dat de uitvoering van het
coalitieakkoord Ruimte voor Groei goed op weg is, maar dat er
inmiddels een nieuwe regeerakkoord is dat financiële gevolgen voor de
provincie zal hebben.

1145777/1145839

Uw kenmerk

Tegen die achtergrond verzocht u ons College om zo spoedig mogelijk
inzicht te verschaffen in de op dat moment bekende gevolgen van het
regeerakkoord, en de financiële mogelijkheden die uit een doorlichting
van bestaande reserves en voorzieningen voortkomen.
Ter uitvoering van deze motie heeft ons College een reeks
beleidsinitiatieven voorgesteld. Deze voorstellen, die in totaal een
financieel beslag hebben van 69 miljoen euro, richten zich op de
terreinen van waterrecreatie, infrastructuur, terugdraaien bodemdaling
in veenweidegebieden, ecologische oevers, handhaving in natuur- en
stiltegebieden, fietsinfrastructuur en versterking van de regionale
(duurzame) economie door aanleg van snel internet en C02-leidingen.
De voorstellen zijn bedoeld om nog in deze bestuursperiode tot
uitvoering te komen.
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Ons College vindt het van belang u te informeren over de voortgang van
de voorstellen, en biedt u daartoe bijgaand overzicht aan. Het overzicht
laat zien dat het merendeel van de beleidsinitiatieven inmiddels in gang
is gezet, waarbij wordt aangegeven om welke activiteiten het dan gaat.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

o inciesecretaris

Bergkamp
1 bijlage:
• Overzicht voortgang aanvullende initiatieven van motie 201 7110.

