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Motie Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds

Provinciale Staten van Noord-Holland, in (digitale) vergadering bijeen den dage 18 mei 2020 te 
Haarlem,

Het is de verwachting dat het Corona-virus Nederland in een diepe recessie zal duwen. In alle 
scenario’s van het CPB is er sprake van een recessie; in het meest milde scenario een krimp van 1,2% 
en in het zwaarste scenario een krimp van 7,7%. Voor heel Nederland wordt circa 24 procent van de 
banen direct of indirect getroffen door de maatregelen. Dit betreft in totaal 2,5 miljoen banen. 
Tevens dreigt de crisis diep in te grijpen in het culturele en maatschappelijke leven.

De indieners willen dat de provincie, binnen haar mandaat, een krachtige rol speelt om die negatieve 
economische en maatschappelijke effecten in Noord-Holland op de midden en langere termijn zoveel 
mogelijk te verzachten en daarbij oog te hebben voor andere grote uitdagingen waar de provincie 
voor staat, zoals de energietransitie. De indieners achten het noodzakelijk dat er, zo snel als politiek, 
bestuurlijk en ambtelijk mogelijk, een economisch en sociaal cultureel herstelprogramma in onze 
provincie geïmplementeerd gaat worden. 

Onze motie roept dan ook op tot het volgende:

Constaterende dat:
- Nederland hard wordt geraakt door de uitbraak van het Coronavirus;
- De maatregelen die genomen zijn om de gevolgen van die uitbraak op de volksgezondheid zo 

goed mogelijk te beheersen grote negatieve gevolgen hebben op de economische, 
maatschappelijke en culturele infrastructuur in Noord-Holland;

- Er landelijk regelingen zijn getroffen om die negatieve gevolgen op korte termijn enigszins op 
te vangen;

- De economische en maatschappelijke gevolgen op de midden en langere termijn sterk 
gevoeld zullen worden door Noord-Hollanders;

- Daarnaast de duurzaamheidsopgave in Noord-Holland onder druk kan komen te staan;

Overwegende dat:
- De provincie Noord-Holland onder meer als opgave heeft om de economische en 

maatschappelijke ontwikkeling op een duurzame wijze te stimuleren.
- Er thans, naast de recent door Gedeputeerde Staten aangekondigde maatregelen, geen 

concreet plan of fonds is om de negatieve gevolgen van de uitbraak van het Coronacvirus op 
de economische en maatschappelijke infrastructuur te verzachten en te dempen;

- Het zeer wenselijk is dat er snel zo’n concreet plan of fonds komt;  
- De maatregelen in dit plan of fonds zich binnen het mandaat van de provincie moet bevinden 

doch daarbinnen breed uitgezet moeten worden;
- Er gezocht moet worden naar de beste combinatie in Noord-Holland van brede economische 

stimulering, duurzame ontwikkeling en grootste verspreiding van nut over ondernemers en 
inwoners;

- De financiën van de provincie het mogelijk niet toelaten om dekking te vinden in de eigen 
middelen maar het toch wenselijk is om een zeer significant bedrag ter beschikking te stellen;
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Roept het college van Gedeputeerde Staten op om:
- Zo snel mogelijk te inventariseren hoe de economische en maatschappelijke infrastructuur 

op een duurzame manier gestimuleerd en versterkt kan worden en met een voorstel te 
komen voor het instellen van een Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds dat zich 
daarop richt.

- Hierbij de aandacht te richten op:
o verduurzaming van de bebouwde omgeving, inclusief maatschappelijk vastgoed, 

waarbij centraal staat dat er geen lastenverhoging voor eigenaren en huurders plaats 
zal vinden en dat deze verduurzaming onderdeel uit zal maken van de bijdrage die 
Noord-Holland doet aan het realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord;

o versterking van de culturele en maatschappelijke infrastructuur;
o het als uitgangspunt nemen dat maatregelen voornamelijk revolverend zijn;
o als startpunt te nemen een richtinggevend maar niet dwingend bedrag van Euro 100 

mln;
o financiering uit de eigen middelen doch, indien noodzakelijk, vreemd vermogen te 

overwegen en daarbij een breed financieel instrumentarium te betrekken;
o het voorkomen van versnippering van middelen.

- Aan de Staten een voorstel te doen, uiterlijk bij de begroting 2021, en hierbij ook de 
eventuele invloed en uitwerking op de diverse beleidsterreinen inzichtelijk te maken.

En gaat over tot de orde van de dag. 
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