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Betreft: Koers NH2050

Verzenddatum

Geachte leden,
Kenmerk

Op 7 decemberj.l. heeft de commissie R&W de Statenvoordracht over
Koers NH2050 besproken. Een aantal commissieleden heeft gevraagd
om de Koers NH2OSO op een aantal punten aan te scherpen.
Wij hebben toegezegd de tekst van Koers NH2OSO op deze punten aan
te passen.
Bijgaand sturen wij u de aangepaste versie van Koers NH2050 ter
voorbereiding op de behandeling in PS op 1 8 december a.s. De
wijzigingen die in de tekst zijn aangebracht zijn, zoals toegezegd, in
het document zichtbaar gemaakt.

1018422/1026488

Uw kenmerk

Naast de aanpassingen in de tekst van Koers NH2OSO hebben wij bij de

behandeling van Koers NH2050 in de commissie R&W nog twee
toezeggingen gedaan.
1) In de eerste helft van volgend jaar organiseren wij een
bijeenkomst met P5 over de opgave van bodemdaling in de
veenweidegebieden. De bijeenkomst is bedoeld om deze
complexe opgave nader uit te diepen, mede in relatie tot alle
betrokken partijen en belangen (gemeenten, waterschappen,
agrarische sector, natuurorganisaties, etc.);
2) Na de besluitvorming over Koers NH2050 in P5 op 18 december
a.s. zal een voorwoord worden toegevoegd aan het document.
Hierin zullen we ook ingaan op het vervolg van het proces van
onze Omgevingsvisie. Hierbij zullen we aandacht besteden aan
de bijeenkomsten die we organiseren voor alle stakeholders,
zoals het werkcongres op 8 februari 201 8, en aan het vervolg
van de publiekscampagne.
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Ten aanzien van de mogelijkheden van thorium is afgesproken dat u,
zoals reeds aangekondigd, zelf een bijeenkomst organiseert.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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