Agenda adviescommissie

IODS

d.d. 23 april 15.30-17.00u.
Locatie:

Provinciehuis

1. Opening, mededelingen
-

Stand van zaken PPS
Excursie Sytwende
Organisatorische mededelingen

2. Startnotitie tracé/MER-studie A4 DS
-

Zie bijgevoegde notities:
trechteringsnotitie en planning
startnotitie

De zgn. trechteringsnotitie kan door RWS pas donderdag 17 april ter beschikking worden
gesteld. RWS zal deze notitie separaat van deze IODS adviescie. stukken aan de leden
toezenden. Aan de hand van de ingevoegde planning kunnen de data van vergaderingen
van de adviescie. bepaald en vastgesteld worden. Tevens zal RWS het ambtelijke
commentaar op de thans voorliggende stukken in een apart document op donderdag 17
april aan de leden van de adviescie. verstrekken.
Gezien het belang en de omvangrijkheid van dit onderwerp is inmiddels optioneel een
extra IODS-adviescommissievergadering gereserveerd op 22 mei 9.30u. Afhankelijk van
het resultaat van de behandeling in de adviescommissie van 23 april kan van deze extra
vergadering op 22 mei gebruik gemaakt worden.
Beslispunt:

1. vaststellen startnotitie en trechteringsnotitie
2. bepalen of extra vergadering 22 mei a.s. noodzakelijk is.

3. Terugmelding bevindingen zelfanalyse en visitatie
Toelichting door dhr. L. Lemmers van BenA groep. De resultaten van de zelfanalyse en
visitatie, zowel op programmaniveau (IODS breed) als op projectniveau worden middels
bijgaande notitie toegelicht. Tevens wordt een verkennende inventarisatie van kosten en
financiële dekking van de huidige projecten aan de orde gesteld.
Toelichting en notitie is ter informatie en ter discussie. Een en ander zal nog verder
uitgewerkt worden en in een later stadium voor besluitvorming in de adviescie.
worden aangeboden.

4. Communicatie
Bijgevoegd is het voorstel om een IODS klankbordgroep bewoners en belanghebbenden
op te richten. Het betreft een georganiseerde vorm van betrokkenheid met de omgeving
van het integrale IODS programma.
Prominent zal hier de bespreking van de (resultaten van de) tracé/MER-studie aan de orde
komen.
Beslispunt: akkoord met de oprichting van een IODS klankbordgroep bewoners en
belanghebbenden

5. WvTTK
-

Stand van zaken sanering glastuinbouw
In de vorige adviescie. IODS heeft dhr. Quak aandacht gevraagd voor twee
glastuinbouwbedrijven die willen uitbreiden. In bijgaande notitie wordt voorgesteld hoe
hier verder mee om te gaan.
Beslispunt: Akkoord met voorgestelde aanpak

-

Begrenzing regionaal park
Bijgevoegd een notitie en kaartje inzake de voorgestelde begrenzing.
Beslispunt: akkoord gaan met de voorgestelde begrenzing

6. Verslag adviescie dd. 20 februari 2002
Beslispunt: verslag vaststellen
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