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(N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

1.

Voorstel voor behandeling.
Ter kennisname

2.

Besluit GS.
GS hebben ingestemd met:
- inliggend plan van aanpak (PvA) ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (periode mei
t/m oktober 2003)
- de instelling van de (nieuwe) bestuurlijke stuurgroep bestaande uit de gedeputeerden:
H.M. Meijdam, A.Moens, H. Schipper en namens de directie de heer T. Kampstra
-het plan van aanpak ter informatie voor te leggen aan de statencommissie ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting (ROV)

3.

Verdere procedure.
Op basis van het plan van aanpak wordt de procesplanning nader uitgewerkt

4.

Samenvatting.
Aanleiding en achtergrond ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord:
Het streekplan Noord-Holland Noord (dateert uit 1994) is aan vernieuwing toe. Diverse
bouwstenen (NoordWest 8, waterbeheer 21ste eeuw e.a.) hebben hiertoe tevens aanleiding
gegeven. Vooruitlopend op de nieuwe WRO zal de provincie een streekplan “nieuwe stijl”
ontwikkelen; van nu af aan spreken we over het Ontwikkelingsbeeld.
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In het eerste deel van het proces zijn vier ontwikkelingsscenario’s eerst intern en integraal
tot stand gekomen waarna het samenwerken en communiceren met de regio geleid heeft
tot 2 realistische scenario’s ‘Ruimte geven, Ruimte sparen’. Deze zijn de nieuwe basis om
uiteindelijk één ontwikkelingsbeeld vast te stellen.
Het inhoudelijk doel van het ontwikkelingsbeeld is het ontwikkelen van een regionale
economie en het welzijn van de bewoners van Noord-Holland Noord door gebruik te
maken van de unieke landschappelijke kwaliteiten als openheid, ondergrond en ligging van
het gebied.
Procesplanning (samengevat) eerste deel:
Besluitvorming twee scenario’s in GS: januari 2003
Presentatie 2 scenario’s tijdens Symposium 24 februari 2003
Procesplanning laatste deel:
Externe interactieve samenwerking met sleutelfiguren: maart-juni 2003
Interne verwerking regionale bijdragen tot een ontwikkelingsbeeld: juli-augustus 2003
Aanbieden aan GS resultaten integrale toets: september 2003
GS behandeling in twee stappen: september 2003
GS vaststelling ontwikkelingsbeeld: oktober 2003
Goedkeuring PS: voorjaar 2004
Het schema op blz. 11 geeft inzicht in de stappen afgezet in de tijd.
Interne bestuurlijke afstemming vindt plaats door bestuurlijke stuurgroep in voorbereiding
op behandelingen in plenair GS.
In het licht van het dualisme wordt de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting (ROV) via de actieve informatieplicht geïnformeerd over de
vervolgstappen in het proces. Het is aan het Presidium of het Ontwikkelingsbeeld NoordHolland Noord in de statencommissie ROV behandeld wordt.
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