Provinciale Staten

Agenda ROV
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Commissie

:

Datum commissievergadering

:

Aanvangstijd

:

9.30 uur

Locatie

:

Provinciehuis, 2e Koffiekamer

Commissievoorzitter

:

A.F. Kraak

Commissiegriffier

:

Nelleke Takkenberg

Telefoonnummer / e-mail

:

(023) 5143712 /takkenbergn@noord‐holland.nl

Registratienummer

:

2005 ‐ 55933

15 december 2005

Algemeen deel

9.30 uur tot 10.00 uur

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslagen vergaderingen 4 en 10 november 2005 en bijbehorende
toezeggingenlijst (worden nagezonden)
4. Rondvraag

A‐agenda

10.00 uur tot 11.15 uur

Stukken ter advisering aan PS

5. Streekplanuitwerking Waterlands Wonen
Naast de Nota PS commissie treft u aan een Voordracht, Ontwerp‐besluit en het PPC
advies.
Eveneens is bijgevoegd het verslag van de Gedachtewisseling welke op 16 november j.l.
met indieners van bedenkingen werd gehouden.
Een aparte notitie inzake « oplossing knelpunt rijksbufferzonebeleid en project Waterlands
Wonen »wordt nagezonden.
6. Afhandeling klachten tegen handelwijze PS bij de vaststelling van het streekplan
Ontwikkelingsbeeld Noord‐Holland Noord.
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B‐agenda

11.15 uur tot 12.00 uur

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

7. Notitie Projectenkeuze UNA‐ISV programma 2006‐2007
De notitie bevat een eerste selectie van door gemeenten ingediende projecten. Naar het
oordeel van GS komen deze projecten in aanmerking voor verdere uitwerking voor het
UNA‐ISV programma. Het uiteindelijke UNA‐ISV programma wordt in maart 2006 om
advies aan u voorgelegd.

C‐agenda

12.00 uur tot 12.30 uur

Stukken ter kennisname, incl. stukken die GS aan PS zenden in het kader van de actieve informatieplicht

8. Monitor Woningbouw 2000‐2004 & Prognose Bevolking en Woningbehoefte NH 2005
9. Stand van zaken van de in de « Voortgang van de woningbouwcapaciteit in NHZ »
aangekondigde acties. Dit voortgangsrapport is in uw bezit. Het werd besproken in de
commissievergadering van 7 april 2005. De bijgevoegde Nota PS‐commissie bevat een stand van
zaken van de in de voortgangsrapportage genoemde acties.
10. GS‐brief inzake start streekplanprocedure t.b.v. voortzetting reservering aanpassing
banenstelsel Schiphol
11. GS‐brief inzake Voortgang Pilot De Ronde Hoep
ter informatie is tevens bijgevoegd de brochure « Pilot De Ronde Hoep »
12. Advocatenpraktijk Koetser inzake verzoek gemeente Wijdemeren om herziening
streekplan NHZ (voor kennisgeving aannemen)
13. GS‐brief inzake afwijking Ontwikkelingsbeeld NHN voor 120 woningen project
« Wonenin het Groen (voor kennisgeving aannemen)
14. Afschrift van een brief aan B&W van Haarlemmermeer inzake bezwaarschrift
bouwrijpmaken Q4 van het bedrijventerrein Lijnden Oost (voor kennisgeving
aannemen)
15. Brief van de Stuurgroep Bloemendalerpolder. In de brief zijn de amenderingen
ingebracht door gemeenten Muiden en Weesp en door de Commissie ROV in beeld
gebracht. (voor kennisgeving aannemen)
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De aangekondigde MER‐rapportage wordt eind december aan u toegezonden.
Behandeling in de commissie vindt plaats op 2 februari 2006.
16. Brief van de Stichting Hou het Bloeiend. In de brief wordt een visie gegeven op de
gebiedsuitwerking Haarlemmermeer‐Bollenstreek (voor kennisgeving aannemen – t.z.t.
te betrekken bij advisering m.b.t. de Gebiedsuitwerking.
17. Brief van de Werkgroep Gooiseweg‐Oost Groen waarin wordt aangedrongen de
voorbereidingen voor het bouwproject Gooiseweg Oost en het bebouwen van het
Bijlmerpark onmiddellijk stil te leggen met het doel e.e.a. te toetsen aan de nieuwe
normen luchtkwaliteit. (voor kennisgeving aannemen – doorsturen naar commissie
NLWM).
18. GS‐brief inzake verantwoording ISV‐1 programmagemeenten (voor kennisgeving
aannemen).
19. GS brief waarbij wordt aangeboden de (thans ter visie liggende) Ontwerp‐Partiële
herziening Boskerpark (voor kennisgeving aannemen)
20. Sluiting
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