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Daarnaast is er ook € 1 0 miljoen (motie 41) beschikbaar gesteld voor 
culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. De provincie 
heeft samen met de gemeenten voorwaarden opgesteld en aan de 
gemeenten gevraagd om aan te geven welke organisaties en culturele 
instellingen voor het Noodfonds in aanmerking zouden moeten komen. 
Dit proces is zeer voorspoedig verlopen. De gemeenten hebben in 
goede samenspraak en in hoog tempo lijsten opgesteld met 
instellingen waarvoor een bijdrage nodig is. De steun komt niet alleen 
van de provincie, de gemeenten dragen 35% bij.

Mede vanwege de onzekerheid rondom het Coronavirus en de effecten 
daarvan is sprake van meerdere maatregelen en tranches in de tijd. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat wij niet het gehele bedrag in een keer

Wij stellen deze samenwerking op prijs en willen u graag informeren 
over de andere motie en hoe wij daarop samenwerkingsmogelijkheden 
met u zien. Het karakter van het Economisch Herstel en
Duurzaamheidsfonds is anders omdat het breder is qua doelstellingen 
en financiële omvang.

Provincie 
Noord-Holland

Op 1 8 mei jl. hebben Provinciale Staten een motie aangenomen om te 
komen tot een Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds (motie 42). 
Het doel is de economische en maatschappelijke effecten in Noord- 
Holland, als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus te verzachten. 
De provincie Noord-Holland zet € 1 00 miljoen in voor de 
verduurzaming van de bebouwde omgeving, de culturele en 
maatschappelijke sector en de arbeidsmarkt.
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Wij hebben een volgende stap gezet om het raamwerk van maatregelen 
nader vorm te geven. Wij informeren hierover Provinciale Staten en 
sluiten voor uw gemak deze brief bij. Meer informatie over de opzet van 
het raamwerk vindt u daar. Onze eerdere brief aan Provinciale Staten 
van voor de zomer hebben wij voor de volledigheid bijgevoegd.

Wij zouden graag met u in gesprek gaan over de wijze waarop onze 
maatregelen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving uw 
wijkaanpak kunnen ondersteunen. Daarnaast willen we met u verkennen 
hoe we de versterking van de maatschappelijke sector en de culturele 
sector ter hand zouden kunnen nemen, omdat wij verwachten dat deze 
onderwerpen meerdere gemeenten bezig zal houden.

Voor het gesprek dat wij met u voeren willen voeren kijken we of we dat 
weer op eenzelfde wijze kunnen organiseren als bij het Noodfonds. Wij 
verwachten dat wij u begin november verder kunnen informeren.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

verdelen. Per maatregel vindt mogelijk apart overleg en besluitvorming 
plaats.
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