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Amendement Europastrategie Noord-Holland 2017-2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 februari 2017, gelezen de
Voordracht Europastrategie Noord-Holland 2017-2021 (VD-4):
constaterende dat:

er in de Europastrategie van de provincie Noord-Holland 2017-2021 een aantal specifieke
Noord-Hollandse prioriteiten worden benoemd en verankerd waarvoor de provincie zich bij
de Europese Unie sterk wil maken
de Europese regels beperkingen opleggen om overheidsmiddelen in te zetten voor het beter
ontsluiten van Noord-Holland via een hoogwaardig digitaal netwerk;

overwegende dat:

De Staten GS unaniem bij motie nr. 11 gevraagd hebben onderzoek te doen naar hetgeen er
voor nodig is op juridisch, operationeel en financieel vlak het internet in heel Noord-Holland
in 2020 ontsloten te hebben via een glasvezelnetwerk;
De Staten GS unaniem bij motie nr. 68 gevraagd hebben, voor de kaderbrief 2018, PS een
conceptvisie voor te leggen over de toekomst van het digitale netwerk in Noord-Holland;
In de overwegingen van motie 68 ook gewag is gemaakt van de potentiële bijdragen van de
Europese Unie aan het digitale netwerk in Noord-Holland;
Het werken aan ruimere staatssteunregels als ook het doen vai:i een beroep op beschikbare
Europese middelen voor de realisatie van een dekkend glasvezelnetwerk in Noord-Holland,
vraagt om een gedegen voorbereiding en aanpak;
Deze voorbereiding en aanpak binnen de Europa strategie van de Provil'!cie Noord-Holland
kan worden geborgd;

besluiten:
aan de Europastrategie 2017-2021 toe te voegen, onder hoofdstuk 3 'Noord-Hollandse
prioriteiten', onder Prioriteit 3 Europees Cohesie en investeringsbeleid', onder de 'NoordHollandse uitgangspunten bij lobby' (pagina 13} als nieuw toe te voegen 3de uitgangspunt:
• Indien de nog vast te stellen Visie op de toekomst van het digitale netwerk in NoordHolland en de bijbehorende uitwerkingsagenda hierom vragen, de mogelijkheden tot
inzet van Europese fondsen voor dit thema te verkennen.
en gaan over tot de orde van de dag.

Esther Rommel, WD

Dennis Heijnen, CDA

Nico Papineau Salm, PvdA
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