Stand van zaken coalitieakkoord 2019 – 2023
Economie

Klimaat

Investeren in (circulaire) innovatie
en ondernemerschap

In 2050 is Noord-Holland
klimaatneutraal en circulair

Gerealiseerd

Gerealiseerd
Beschreven hoe en waar we 6,3 Twh
duurzame elektriciteit (zon en wind) gaan
opwekken en hoe de warmtetransitie
mogelijk wordt gemaakt.
Producten en diensten koopt de provincie
zoveel mogelijk duurzaam en circulair in.
Akkoord bereikt over energiebesparing
bij bedrijven.
Afspraken gemaakt over de realisatie van
de aanlanding van 3 windparken op zee
in Wijk aan Zee.

Ambitie
Maatregelen uitvoeren zodat we
elektriciteit beschikbaar houden.
Toekomstbestendige energienetwerken
ontwerpen die geschikt zijn voor meerdere
soorten energie.
Gemeenten helpen met het gebruik van
duurzame warmte voor warmtenetten,
zoals aardwarmte of restwarmte uit de
industrie of uit water. Zo wordt de CO2uitstoot verlaagd en zijn we minder
afhankelijk van fossiele brandstoffen.
Panden en monumenten van de provincie
energieneutraal en het wagenpark
emissieloos maken.
Plannen maken voor waterstof in het
Noordzeekanaalgebied en Den Helder.
De bouw van de Energiehaven:
een haventerrein gericht op de bouw en
het onderhoud van windparken op zee.

Natuur
De Noord-Hollandse natuur
beschermen en nieuwe
natuur ontwikkelen
Gerealiseerd
1000 hectare extra natuur aangelegd.
Doelen vastgelegd die aangeven hoeveel
minder stikstof er moet neerslaan op de
verschillende Noord-Hollandse
natuurgebieden.
Masterplan biodiversiteit vastgesteld.

Ambitie
Nog 800 hectare natuur realiseren tijdens
deze collegeperiode.
Met 30 projecten in natuurgebieden
de kwetsbare natuur herstellen.
De stikstofuitstoot laten afnemen
met betrokkenen.
Projecten starten om bodemdaling
te stoppen en tegen te gaan.

Mobiliteit en Bereikbaarheid
Investeren in bewust reisgedrag
met schonere vervoermiddelen,
geholpen door slimme systemen
Gerealiseerd
Regionaal Mobiliteitsprogramma Duurzame
Mobiliteit vastgesteld om de CO2-uitstoot
door verkeer te verminderen.
In de Gooi en Vechtstreek is in 2021 de eerste
emissieloze concessie afgesloten. In de loop
van 2022 worden alle bestaande bussen
vervangen door elektrische exemplaren.
In Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord
is 70% van de bussen elektrisch.
Met 1100 inwoners een maatregelenpakket
opgesteld voor de verbetering van de
leefbaarheid langs de N203.

Ambitie
Samen met de Noord-Hollandse gemeenten
maatregelen nemen om CO2-uitstoot door
verkeer daadwerkelijk te verminderen.
Naast verkeersveiligheid en doorstroming
worden fiets, openbaar vervoer, klimaat en
natuur zwaarder meegewogen bij
investeringen in infrastructuur.

Wonen
Meer woningen bouwen
zonder de bijzondere
landschappen aan te tasten
Gerealiseerd
Locaties en aantallen woningen vastgesteld
met gemeenten.
Fondsen opgericht voor extra personeel om
de vergunningverlening voor woningbouwprojecten te versnellen.
Een bouwambassadeur aangesteld die
knelpunten in de woningbouw bij gemeenten in kaart brengt en adviseert over
oplossingen.

Ambitie
Gronden kopen om met gemeenten binnenstedelijk versneld woningen te realiseren en
gezamenlijk afspraken maken over de
hoeveelheid betaalbare woningen.

Gezonde Leefomgeving
Behouden en verbeteren van
lucht-, bodem- en waterkwaliteit en
stimuleren van een gezonde leefstijl
Gerealiseerd
Programma ‘Tata Steel 2020-2050, op weg
naar een gezondere IJmond’ is vastgesteld.
De omgevingsdienst heeft een kantoor in
Wijk aan Zee geopend. Er is vaker toezicht
bij Tata Steel en de vergunningen worden
aangescherpt. De provincie lobbyt in
Den Haag en Brussel voor scherpere regelgeving. Tata Steel investeert 300 miljoen
euro in het terugdringen van schadelijke
uitstoot.
Ambities voor een gezonde leefomgeving
zijn vastgesteld in het programma Gezonde
Leefomgeving.
Het Schone Lucht Akkoord is ondertekend.
Maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren zijn opgenomen in het
Programma Gezonde Leefomgeving.

Ambitie
Bijdragen aan een volledig groene staalproductie met veel minder overlast voor
de IJmond.
Gezondheid meewegen in alle
provinciale beleidskeuzes.

Subsidies opgericht voor de verduurzaming
van bedrijventerreinen en de verbetering
van winkelgebieden.
Ondernemers geholpen bij het vernieuwen
en verduurzamen van hun bedrijf.
In de voedselvisie plannen bedacht om voedsel
zo te produceren dat de natuur er sterker
van wordt.
Een fonds van 100 miljoen euro opengesteld om
de schade van de coronacrisis te beperken
en de verduurzaming op gang te houden.
Actieagenda Circulaire Economie vastgesteld.
Een herstelfonds van 10 miljoen euro
opengesteld voor de culturele sector die door
de coronamaatregelen hard is geraakt.
Extra middelen beschikbaar gesteld voor cultuureducatie en Noord-Hollandse bibliotheken.

Ambitie
De technische sector promoten bij scholieren en
investeren in de samenwerking tussen bedrijven
en onderwijs.
Duidelijkheid scheppen over de vestiging
van datacenters in Noord-Holland.
60 hectare aan bestaande bedrijventerreinen
opnieuw inrichten.
Het aantal circulaire ondernemers in de
provincie vergroten.
De grondstofstromen van textiel, biomassa
& voedsel, plastics en bouw op elkaar
afstemmen en hergebruiken.
Ondersteunen van projecten op het gebied
van Boerderijeducatie.

Een overzicht van gerealiseerde doelen en gestelde ambities

Nieuwe inrichtingsplannen voor de havens
Noordzeekanaalgebied en Den Helder met
ruimte voor (circulaire) bedrijven, energietransitie, wonen, wegen en groen.

