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A. Verkaik
Informatie verzamelen om mening over provinciaal inpassingsplan
aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken.
In juni 2011 heeft het college aan de provincie en andere
betrokken partijen gemeld dat voor de vervanging van de Noordersluis de voorkeur wordt gegeven aan een provinciaal
inpassingsplan (PIP), vastgesteld door de provincie, boven een
bestemmingsplan, vastgesteld door de raad. De provincie zou dan
ook bevoegd gezag voor de vergunningverlening zijn. Omdat
hierdoor de bevoegdheid van de raad om het bestemmingsplan
vast te stellen wordt uitgesloten, is in de Wet ruimtelijke ordening
de verplichting opgenomen de raad te consulteren. Provinciale
Staten hebben de Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond vastgesteld.
De raad kan nu aangeven wat hij ervan vindt dat de planologische
procedures via een PIP worden geregeld en reageren op de
inhoud van de startnotitie.
De provincie is uitgenodigd om tijdens de sessie een presentatie te
geven over de procedure en de inhoud van het PIP. De raadsleden
kunnen daarover vragen stellen en daarbij ook betrekken de
inhoudelijke reactie die het college eind vorig jaar heeft gegeven
op de startnotitie.
►Toelichting door provincie op procedure en inhoud PIP
►Fracties stellen vragen aan provincie en portefeuillehouder
►Provincie en portefeuillehouder beantwoorden vragen
►Fracties geven hun mening over het plan en de procedure.
►Voorzitter inventariseert of voldoende informatie is verstrekt en
of de mening van de raad duidelijk is overgekomen bij de
provincie.
►Vertegenwoordigers provincie, RWS en MDIJ
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► voldoende informatie bij de raadsleden over de procedures en
de inhoud van het PIP
►duidelijkheid bij provincie over mening van de raad

