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Betreft: Uitnodiging ruimtelijk ordenen mét water

- I JUNI 2021
Kenmerk

Geachte leden

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u ter kennis dat wij op 2 maart jl.
hebben besloten in te stemmen met de ‘Uitnodiging ruimtelijk ordenen
mét water’ en de bestuurlijke stappen die worden voorgesteld.
Inmiddels is de uitnodiging ook door alle besturen van de
samenwerkingspartners vastgesteld.
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Uw kenmerk

De ‘Uitnodiging ruimtelijk ordenen mét water’ is de uitwerking van het
integraal waterakkoord dat vermeld staat in het coalitieakkoord.
Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht, drinkwaterbedrijf PWN en Rijkswaterstaat
nodigen gemeenten, private partijen en belangenorganisaties uit om
samen te werken aan een toekomstbestendige leefomgeving waarvan
het watersysteem vroegtijdig en in al haar facetten onderdeel uitmaakt.
We hebben de volgende ambitie geformuleerd voor 2021-2023:
Wij zijn zichtbaar en maken verschil, als ‘‘waterbeheerders inclusief de
drinkwaterbedrijven in de provincie Noord-Holland", door vroegtijdig
aan ruimtelijke gesprekken deel te nemen en in gezamenlijkheid onze
waterbelangen en ambities uit te dragen. Hiervoor hebben we negen
leeropgaven geselecteerd waar we ons vanuit de keten samen op
inzetten en waar we gezamenlijk met onze partners van kunnen leren.

Ruimtelijk ordenen mét water is - zo hebben we gezamenlijk
geconcludeerd - een leeropgave die we én in de waterketen én met alle
relevante spelers in de ruimtelijke ordening moeten vormgeven. We zijn
voornemens om een leer-platform te ontwikkelen middels bestaande,
exemplarische, opgaven.
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Op basis van de resultaten en toekomstige behoefte sturen we
gezamenlijk onze inzet bij. De jaarlijkse Netwerkdag Water NoordHolland (hierbij zijn alle dagelijkse besturen van de waterpartijen
genodigd) is een bestuurlijk platform waar de resultaten van onze
ambities en acties gedeeld zullen worden.
Wij gaan ervan uit u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

'pfovinciesecretaris

fffifiFvan Dijk
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