Agenda NLWM
1

Commissie

:

Natuur, Landschap, Water & Milieu

Datum commissievergadering

:

Woensdagmiddag 13 september 2006

Vergaderlocatie

:

Provinciehuis Dreef 3 Haarlem Koffiekamer 2

Aanvangstijd

:

13.00 uur (let op!!!!!!!!!!!)

Voorzitter

:

Dhr. L. Cornelissen

Commissiegriffier

:

Monique de Zwart

Telefoonnummer / e-mail

:

023 514 3756 / zwartm@noord-holland.nl

Registratienummer

:

2006-48532

 Algemeen deel 1

1300 uur tot 13:05 uur

1. Opening en mededelingen van de voorzitter
2. Vaststellen van de agenda.

 A-agenda

13 :05 uur tot 14 :50 uur

Stukken ter advisering aan PS

Conform het besluit van de staten zijn bij de behandeling van punt 3 de leden van de
statencommissie ROV ook uitgenodigd.

3

[aanvang 13.05 uur; spreekregeling cie 4/3/2- gs 11 totaal 45 mi }

Initiatiefvoorstel natuurcompensatie van GroenLinks.
Aan de commissie wordt gevraagd:
Provinciale Staten te adviseren over het initiatiefvoorstel.
G.s. adviseren om met de formele aanpassing van de
gedragslijn compensatie uit 2000 te wachten op de resultaten van het
komende overleg tussen Rijk, IPO en VNG over dit onderwerp. De resultaten
van het overleg kunnen dan in de aanpassing meegenomen worden.
Bijgevoegde stukken:
-

Nota voor de PS commissiestukken = tevens het advies van g.s.

-

Aanbiedingsbrief g.s. aan p.s.;
Initiatiefvoorstel GroenLinks.
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[aanvang 13.50 uur; spreekregeling cie 2/1,5/1- gs 5 totaal 20 mi }

Statenvoordracht Wijziging deelverordening Subsidies
duurzame energiepakket Noord-Holland 2001-2008
Aan de commissie wordt gevraagd:
Provinciale Staten te adviseren over de voordracht.
Bijgevoegde stukken:
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-

Nota voor de ps commissiestukken;

-

Aanbiedingsbrief g.s. aan ps;

-

Voordracht en ontwerp-besluit

[aanvang 14.10 uur; spreekregeling cie 2/1,5/1- gs 5 totaal 20 mi }

Statenvoordracht Deelverordening Leren voor Duurzame
Ontwikkeling Noord-Holland 2006.
Aan de commissie wordt gevraagd:
Provinciale Staten te adviseren over de voordracht.
Bijgevoegde stukken:
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-

Nota voor de ps commissiestukken;

-

Aanbiedingsbrief g.s. aan ps;

-

Voordracht en ontwerp-besluit

[aanvang 14.30 uur; spreekregeling cie 2/1,5/1- gs 5 totaal 20 mi }

Statenvoordracht verlenging Provinciaal Milieubeleidsplan
2002-2006
Aan de commissie wordt gevraagd:
Provinciale Staten te adviseren over de voordracht.
Bijgevoegde stukken:
-

Nota voor de ps commissiestukken;

-

Aanbiedingsbrief g.s. aan ps;

-

Voordracht en ontwerp-besluit

 B-agenda

14:50 uur tot 16 :35 uur

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS
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[aanvang 14.50 uur; spreekregeling cie 5/4/3 gs 15 totaal 60 mi }

Voortgang Herstelplan Loosdrechtse Plassen.
Aan de commissie wordt gevraagd:
Conform het verzoek van gs aan te geven naar welke optie uw voorkeur uitgaat:
a) de start, op korte termijn, van de uitvoering van het Herstelplan
Loosdrechtse Plassen mogelijk te maken door een aanwijzing op basis van
artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
b) Vooralsnog geen aanwijzing te geven, en betrokken partijen de
gelegenheid te geven om tot overeenstemming te komen over de
uitvoering van het Herstelplan Loosdrechtse Plassen voor eind 2007 als
voorbereiding op de besluitvorming rond de Europese Kaderrichtlijn
Water (KRW).

Bijgevoegde stukken:
- Nota voor de ps commissiestukken:
- Startnotitie Alternatieve maatregelen voor de aanleg van verdiepingen in de
Loosdrechtse Plassen in relatie tot de Europese Kaderrichtlijn Water’ van de
gemeente Wijdemeren;
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[aanvang 15.50 uur; spreekregeling cie 4/3/2 gs 11 totaal 45 mi }

Flora- en Faunabeleid; bespreken actuele ontwikkelingen en actuele
stand van zaken.
Bij de beantwoording van de statenvragen van de heren Holthuizen en
Van Diest over het Flora- en Faunabeleid op 29 augustus 2006 hebben g.s.
aangegeven de actuele ontwikkelingen en stand van zaken op het gebeid
van faunabeleid met uw commissie te willen bespreken.
Bijgevoegde stukken:
- Beantwoording van de statenvragen hr. Holthuizen en Van Diest
- Beantwoording van de statenvragen hr. Breunissen
- Brief hr. Moens;
- Onderzoeksopzet evaluatie (zal ter vergadering worden uitgereikt).
- Brief g.s. van 13 juni 2006 inz. nota van wijziging beleidsnotitie Flora- en Faunawet

 C-agenda

16:35 uur tot 16:55 uur

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

Zie bijlage A.

 Algemeen deel (2)
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16: 55 uur tot 17 :10 uur

Verslag van de vergadering van 21 juni 2006 (bijgevoegd)
10

Verslag gezamenlijke commissievergadering Uitvoeringsplan Groene Hart

Statencommissies provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland
7 juni 2006 te Gouda (bijgevoegd).
11

Rondvraag.
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Besloten deel ivm de vaststelling van het verslag van het besloten deel
van de vergadering van 21 juni 2006 (het geheime stuk (het verslag dus) is
een half uur voorafgaand aan de commissievergadering voor de leden in te zien
bij de commissiegriffier (in de vergaderzaal waar de vergadering wordt
gehouden). Indien u in een eerder stadium inzage wilt krijgen in het verslag
kunt u contact opnemen met de commissiegriffier. Hierbij worden geen
afschriften verstrekt.
De commissie dient expliciet te besluiten of het verslag geheim blijft of openbaar
mag worden.

.
13

Sluiting.
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