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1. Aan de commissie gevraagde actie
• Te discussiëren over de kaders waarbinnen de agenda’s economie, toerisme &
recreatie en landbouw & visserij voor de periode 2008-2011 moeten worden
uitgewerkt.
• Graag uw mening over de volgende punten:

Mbt alle 3 agenda’s:
1. Is de juiste keuze gemaakt voor de uit te werken beleidsvoornemens/agendapunten?
Welke punten zou u willen schrappen of juist toevoegen?
2. Als, na deze discussie, de beleidsagenda’s nader uitgewerkt zijn, wilt u deze dan na
commissiebehandeling door ps plenair laten vaststellen?

Mbt Economische Agenda 2008-2011:
3. Voorgesteld wordt om de focus te leggen op voortzetten van sterke punten uit de huidige
agenda (HIRB, WED, Innovatie, RES’en/Ontwikkelingsbedrijf) en de overige agendapunten te
actualiseren.
Kunt u zich daarin vinden?
4. Moet arbeidsmarkt integraal onderdeel zijn van de economische agenda of door de duidelijke
relatie met onderwijs in een aparte onderwijs&arbeidsmarktagenda uitgewerkt worden?

Pagina 2

Mbt Agenda Toerisme en Recreatie: 2008-2011:
5. Wij constateren nog steeds een groot tekort aan recreatiemogelijkheden dicht bij huis en stellen
voor onze inspanningen uit de vorige Agenda op dit punt voort te zetten. Gezien de beperkte
beschikbare middelen en fysieke ruimte zoeken we naar creatieve oplossingen bij het
aanleggen van nieuwe recreatiegebieden, bijv. in combinatie met landbouw en veel inzet op
recreatieve verbindingen door het bestaande landschap (conform extra middelen hiervoor in
het collegeprogramma).
Kunt u zich hierin vinden?
6. Wij stellen voor het accent voor onze inspanningen gericht op toerisme en promotie sterker
dan voorheen te focussen op waar we – van oudsher - sterk in zijn, nl. het waterrijke karakter.
Kunt u zich hier in vinden?
Mbt Agenda Landbouw en Visserij 2008-2011:
7. Moet de landbouwagenda met name ingaan op plattelandsontwikkeling?
Landbouwproductiebedrijven zijn in die visie dan hoeders van het platteland, waarbij
diverse vormen van verbreding (natuur, zorg, recreatie) een belangrijke rol spelen.
Glastuinbouw wordt in dit licht gezien als industriële ontwikkeling en ondergebracht in de
economische agenda.
8. Glastuinbouw kan alleen met regie en stimulans van de Provincie Noord-Holland als cluster
hoofd bieden aan vraagstukken als scholing, kennis, bereikbaarheid, agrologistiek, ruimte,
water, herstructurering en uitgroeien tot een mainport op wereldniveau.

2. Waarom wordt het aan de commissie voorgelegd?
Als nadere uitwerking van het collegeprogramma “Krachtig, in Balans” worden drie
beleidsagenda’s uitgewerkt: de Economische Agenda 2008-2011, de Agenda Landbouw en
Visserij 2008-2011 en de Agenda Recreatie en Toerisme. Zij vormen de uitvoeringsprogramma’s
op de onderwerpen economie, landbouw& visserij en toerisme en recreatie voor de komende
vier jaar: van 2008 tot en met 2011. De uitgangspunten en contouren van deze agenda’s worden
in conceptfase voorgelegd aan de commissie om van Provinciale Staten, in haar kaderstellende
rol, te vernemen of de voorgestelde uitwerkingsrichting wordt gesteund.

3. Relevante informatie voor de aan de commissie gevraagde actie
In de bijlage is voor elk van de 3 beleidagenda’s opgenomen:
• Introductie van de agenda.
• Een tabel met voorgestelde agendapunten voor de nieuwe agenda (2008-2011).
• Een tabel met agendapunten in de huidige agenda (2004-2007).
Daarna wordt als achtergrondinformatie de belangrijkste trends en ontwikkelingen per agenda
beschreven (zgn profielen).
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4. Proces en procedure
Na bespreking in de commissie WAMEN worden de beleidsagenda’s verder uitgewerkt en
ter bespreking aangeboden aan de commissie WAMEN en eventueel aan PS-plenair.
Begin 2008 zal de uitvoering van de beleidsagenda’s ter hand worden genomen, waarbij 3
maal per jaar via voor- najaars en slotrapportage de behaalde resultaten worden vermeld en
eventueel voorstellen voor aanpassing worden gedaan.
In te vullen door de statengriffie (indien nodig):
Advies commissiegriffier:
##
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