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Amendement

Amendement bij agendapunt 14: Perspectief Groene Hart 2040

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 2 oktober 2017 ter behandeling van
de Statenvoordracht Perspectief Groene Hart 2040.

(een soortgelijk amendement zal in drie Staten van Noord-Holland, Utrecht en Zuid
Holland worden ingediend)

Besluiten aan het (huidige) besluit de volgende wijziging en aanvulling toe te voegen:

1.Het Perspectief Groene Hart 2040 dat waardevolle elementen voor het toekomstig
omgevingsbeleid van Noord-Holland, Utrecht of Zuid-Holland bevat te benutten als een
bouwsteen voor de toekomstige omgevingsvisie van de Provincie Noord-Holland, Utrecht
of Zuid-Holland; met dien verstande, dat Provinciale Staten op korte termijn met de
collega’s uit de twee andere betrokken provincies, zich nog eerst willen verdiepen in de
inhoud, volledigheid en integraliteit van de Visie Perspectief Groene Hart 2040.

2. Gedeputeerde Staten te vragen om een indicatie te geven op welke termijn de
mogelijkheden en onmogelijkheden zullen worden besproken en uitgewerkt in de
zogenaamde dynamische agenda, welke partijen daar dan bij zullen aanzitten alsmede
hoe ambities uit het Perspectief daarin zullen worden mee- of opgenomen.

TOELICHTING

De drie Provinciale Staten willen nauw betrokken blijven bij de ontwikkeling van de visie
op het Groene Hart. Daarom is het gewenst dat PS zich ook verdiept in de inhoud en
integraliteit van producten die in aanloop naar een omgevingsvisie mogelijk een grote rol
kunnen gaan spelen.

De drie griffies worden verzocht, zodra de datum van aanlevering van de drie notities
met mogelijkheden en onmogelijkheden door Gedeputeerde Staten van de drie Provincies
bekend zijn, een procesvoorstel op te stellen om gezamenlijk over het onderwerp van
gedachten te kunnen wisselen en zo mogelijk in het eerste kwartaal van volgend jaar tot
nadere bespreking in de drie Staten te kunnen komen.
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