COMMISSIE NATUUR, LANDSCHAP, WATER EN MILIEU

Betreft:
Datum:

Uitnodiging voor de vergadering van 28 augustus 2003
14 augustus 2003

LET OP: EEN SPOEDIGE REACTIE WORDT VAN U
GEVRAAGD!!!!!!!!
Bijlagen:
- Agenda + bijbehorende stukken
Aan de (plv.) leden van de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer
Geachte leden,
Hierbij nodig ik u uit voor het werkbezoek en de vergadering van de commissie Natuur,
Landschap, Water en Milieu op 28 augustus 2003 uur in het bezoekerscentrum Ilperveld,
Kanaaldijk 32a, 1121 NX Landsmeer (tel: 020-4825520).
Het werkbezoek start om 12.00 uur en de vergadering zal rond 18.15 beginnen.
Het bezoekerscentrum ligt aan de westkant van het Noordhollands kanaal, tegenover het
dorpje Watergang (routekaartje is bijgevoegd of zal worden nagezonden).
U bereikt het bezoekerscentrum door vanaf de ringweg A10, de afslag Landsmeer te nemen.
Bij deze brief treft u aan de agenda en de stukken voor de vergadering van donderdagvond.
De vergadering vindt plaats aansluitend aan het werkbezoek dat de commissie zal brengen aan
Ilperveld en Purmerland. Uitleg van het provinciale natuur-, landschap-, water-, milieu en
openluchtrecreatiebeleid zal tijdens het werkbezoek centraal staan.
In verband met het programma raad ik u aan makkelijk zittende kleding en schoenen aan te
trekken.

In verband met de organisatie verzoek u nog even aan de commissiegriffier
mee te delen aan welke onderdelen van het programma (lunch, vaartocht,
fietstocht, borrel, avondeten en vergadering) u deel zult nemen (graag voor
20 augustus via e-mail of telefoon).
Voor het programma voor het werkbezoek zie bijlage 1 (alleen voor de (plv) leden
bijgevoegd.
Met vriendelijke groet,
namens de voorzitter, de heer L.M. Cornelissen,
Monique de Zwart
(commissiegriffier)
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COMMISSIE NATUUR, LANDSCHAP, WATER EN MILIEU

AGENDA VERGADERING D.D. 28 augustus 2003
18.15 uur tot 18.45 uur Algemeen Deel:
1. Opening/mededelingen voorzitter.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Afspraken maken over aanwezigheid gedeputeerden bij de vergaderingen van de
statencommissie Natuur, Landschap, Water en Milieu (op grond van artikel 8 van het
Reglement van Orde van de statencommissies kan:
1. De voorzitter kan de commissaris van de Koningin en één of meer gedeputeerden
uitnodigen om in de vergadering aan de beraadslagingen deel te nemen.
2. Indien de commissaris van de Koningin of een gedeputeerde bij een vergadering van de
statencommissie wil deelnemen aan de beraadslagingen, doet hij hiertoe een verzoek aan
de voorzitter.
3. De voorzitter neemt zo spoedig mogelijk een voorlopige beslissing op het verzoek.
4. De statencommissie kan bij aanvang van de vergadering beslissen dat de commissaris
van de Koningin en één of meer gedeputeerden niet aan de beraadslagingen mogen
deelnemen.
Vraag aan de commissie: hoe wilt u hiermee omgaan?
4. Mededelingen/terugmelding van aanwezige gedeputeerden.
5. Vaststellen van het vergaderschema voor de rest van 2003 en vergaderdagdeel bepalen
voor 2004.
Het voorstel voor 2003 is:
18 september 2003: vergadering van 18.30 uur tot 21.30 uur
(begrotingsvergadering);
23 oktober 2003:

werkbezoek van 14.00 uur tot 18.00 uur; aansluitend
vergaderen tot 21.00 uur;

20 november 2003: vergadering van 18.30 uur tot 21.30 uur;
18 december 2003:

werkbezoek van 14.00 uur tot 18.00 uur; aansluitend
vergaderen tot 21.00 uur.

6. Rondvraag.
7. Werkbezoeken en door de provincie georganiseerde congressen:
Bij de commissiegriffier zijn de volgende uitnodigingen binnengekomen:
Werkbezoeken:
1. N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (zie bijgevoegde brief; NLWM
2003.045 alleen voor de (plv) leden bijgevoegd);
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2. Uitnodiging van participanten van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland voor
kennismakingsbezoek.
3. Uitnodiging PWN voor bezoek aan duingebied i.v.m. de verplaatsing van het
zweefvliegveld Bergen (bij behandeling van het beheersplan PWN is
afgesproken dat er voor 1/1/2004 duidelijkheid moet zijn over het Zweefvliegveld.
Dit bezoek kan gecombineerd worden met een werkbezoek
waarbij het onderwerp water centraal staat (een voorstel hiervoor zal volgende
week worden nagezonden). Indien u hiervoor voelt wordt voorgesteld de
commissiedatum van 23 oktober hiervoor te gebruiken.
4. Uitnodiging van Reliant (exploitant energiecentrale Hemweg) om werkbezoek te
brengen aan Hemweg Centrale.
Congressen:
5. Vooraankondiging Congres Baggerproblematiek in Noord-Holland op 19
september 2003 (bijgevoegd; NLWM 2003.046 alleen voor de (plv) leden
bijgevoegd).
Voor de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde werkbezoeken willen wij polsen of er bij de
commissie behoefte bestaat om hierop in te gaan.
18.45 uur tot 20.00 uur
A-agenda (stukken die door het presidium aan u worden voorgelegd ter advisering aan
ps of waarvan ps besloten heeft dat deze in de commissie moeten worden behandeld)
8. UNA programma vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie (NLWM 2003.039
bijgevoegd).
9. Initiatiefvoorstel van de SP-fractie inzake Meetnet Schiphol (op16 juni heeft het
presidium besloten om alvorens het initiatiefvoorstel in de staten te behandelen de
commissie om advies te vragen; na advisering van de commissie zal het voorstel voor de
statenvergadering van september worden geagendeerd; NLWM 2003.038 bijgevoegd) .
10. Beantwoording van de vragen die in de ps-vergadering van 13 mei 2003 gesteld zijn naar
aanleiding van de behandeling van het collegegeprogramma (in de vergadering zijn
niet alle gestelde vragen door de hr. Meijdam beantwoord; afgesproken is dat de niet
beantwoorde vagen via de betreffende vakcommissies worden beantwoord. (NLWM
2003.042 zal worden nagezonden).
B-agenda (stukken die u in eerste instantie, los van de ps-vergadering worden
aangeboden ter bespreking, opinievorming, etc .)
Geen agendapunten
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20.00 uur tot 21.00 uur
C-agenda (stukken die u ter kennisname worden aangeboden, inclusief stukken die g.s.
aan de staten zenden in het kader van de actieve informatieplicht).
Voor de lijst met overige ingekomen stukken: zie bijlage A.
11. Rapportage nulmetingen uit de provincie Noord-Holland in het kader van de
professionalisering van de handhaving (NLWM 2003.043 alleen voor de (plv) leden
bijgevoegd)
12. Verslaglegging uitvoering Grondbeleid in 2002 (NLWM 2003. 037 alleen voor de (plv)
leden bijgevoegd)
13. Afschrift van de g.s.-brief aan initiatiefgroep Onze Groene Ruimte inzake planvorming
Zwaansbroek-west (NLWM 2003.047 alleen voor de (plv) leden bijgevoegd).
14. Informatiebulletin EVA II (tweede fase van de evaluatie van de schelpdiervisserijbeleid in
Nederland (NLWM 2003.040 alleen voor de (plv) leden bijgevoegd; tevens is bijgevoegd
het jaarverslag 2002 van de WaddenAdviesRaad (NLWM 2003-041).
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LIJST MET BINNENGEKOMEN POST (tot 1-10-2003)
Veel van de post is in enkelvoud bij het secretariaat binnengekomen. Indien u belangstelling heeft voor
een stuk kunt u dit opvragen bij de commissiegriffier

§
§

De water, nr. 94, 2003 (alleen voor (plv) leden bijgevoegd);
Recreatieschap Westfriesland, nieuwsbrief juni 2003 (alleen voor (plv) leden
bijgevoegd)

§
§
§
§

Jaarverslag 2002 van de Stichting Ontwikkeling de Venen i.o.
Jaarverslag 2002 van de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland.
Jaarverslag 2002 van de Stichting Duinbehoud.
Ministerie van Vrom: nationale strategie voor duurzame ontwikkeling, maatschappelijke
verkenning (aanbiedingsbrief Vrom is alleen voor de (plv) leden bijgevoegd NLWM
2003.048); indien u een exemplaar van het rapport wilt ontvangen kunt u dit via het
secretariaat doen of zelf bij Vrom bestellen (zie colofon van het rapport).
Brochure ontwerpatelier Deltametrapool (deze brochure gaat om het volgende:
Tussen september en december 2002 hebben het Directoraat-Generaal Ruimte en het
Atelier Rijksbouwmeester een Ontwerpatelier Deltametropool georganiseerd. Doel was
het ‘ontwerpen’ in te zetten op een hoger schaalniveau: dat van het ruimtelijk beleid. Er
zijn vier ontwerpen gemaakt, met als doel een impuls te geven aan de identiteit van en de
ruimtelijke kwaliteit binnen de Deltametropool – zoals beschreven in de Derde
Architectuur nota en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. De vier ontwerpteams
bestonden uit ontwerpers uit de gemeenten en provincies en uit externe bureaus. Ze
stonden onder leiding van respectievelijk Office for Metropolitan Architecture (OMA –
Westflank Deltametropool), H+N+S (Centrale Open Ruimte/Groene Hart), TKA
(driehoek Haarlemmermeer-Almere-Utrecht) en Luigi Snozzi. De ontwerpen worden niet
‘uitgevoerd’: ze dienen ter inspiratie van de regio).
De brochure (89 blz) in enkelvoud toegestuurd. Indien u een exemplaar wenst te
ontvangen kunt u dit aangeven bij de commissiegriffier. Zij zal dan voor bestelling
zorgdragen (u kunt de brochure ook downloaden via de internetsite van Vrom).
Afval Overleg Orgaan: uitnodiging tot bijwonen op 17 september van het gemeentelijk
afvalcongres 2003 in Amersfoort (kosten € 175,-).
Jaarverslag 2002 van het Hoogheemraadschap Van Rijnland.
Jaarverslag 2002 van de Milieudienst IJmond.
Brief g.s. d.d. 5 augustus 2003 waarbij zij het gebiedsplan Texel aanbieden.
Boekje: ik wist niet dat je hier zo mooi kunt wandelen (alleen voor (plv) leden
bijgevoegd).
Nieuwsbrief Toervaartnet, juni 2003.
Brief Ministerie van Verkeer en Waterstaat inzake Nieuw Maatregelenprogramma
Waddenzee (NLWM 2003.044 alleen voor de (plv) leden bijgevoegd).

§

§
§
§
§
§
§
§
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