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Onderwerp: maatregelen projecten infrastructuur tegen recessie

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 18 mei 2020,

constaterende dat:
- Naar verwachting een recessie in 2020 en 2021 grote gaten in ons economisch bestel slaat;

- De sector Bouw & lnfra zich grote zorgen maakt omdat aanbestedingen en opdrachten terug lopen

waardoor vanaf het najaar de verwachte recessie zich fors zal doen voelen;

- Het onze verantwoordelijkheid en ook een uiting van onze betrokkenheid met Noord-Hollandse

burgers en ondernemers is om ons als provinciaal bestuur te buigen over potentiële maatregelen

hiertegen;

- Ook de provincie zich tot het uiterste dient in te spannen om aan de werkgelegenheid en welvaart van

de inwoners en ondernemers bij te dragen;

- De provincie Noord-Holland een groot arsenaal aan verkeerswegen inclusief waterwegen en

kunstwerken onder haar hoede heeft en fungeert als opdrachtgever voor onderhoud, investeringen

en innovaties;

overwegende dat:
- De provincie Noord-Holland reeds een belangrijke bijdrage levert aan werkgelegenheid, behoud of

scheppen van banen en economische dynamiek door de huidige focus op het laten doorgaan van

huidige projecten en aanbestedingen;

- Door projecten die bij de provincie Noord-Holland in de programma’s PMO en PMI in de planning

zitten, onder dezelfde voorwaarden te versnellen, de provincie een verdere bijdrage levert aan het

stimuleren van werkgelegenheid en economische dynamiek op een terrein waar ze echt iets kan

betekenen.

- Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een gezamenlijke Taskforce lnfra met

brancheorganisaties naar de mogelijkheden kijkt om werkzaamheden die voor latere jaren gepland

stonden, naarvoren te halen.

draagt het college op:
- te inventariseren of en welke projecten uit het PMI en PMO versneld uitgevoerd zouden kunnen

worden, en hierover op korte termijn terug te rapporteren met daarin begrepen consequenties voor

ambtelijke inzet en voor de financiële middelen op meerjarenbasis gezien.

- te inventariseren of er projecten zijn binnen Noord-Holland die onder de aandacht van de Taskforce
lnfra van het Ministerie van l&W kunnen worden gebracht.

Motie

en gaan over tot de orde van de dag.
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