Noordvleugel
Projectomschrijving
Het kabinet zal in juni 2006 een aantal belangrijke beslissingen nemen over de toekomst van de
Noordvleugel. De VROM-raad en de Raad van Verkeer en Waterstaat zijn door Minister Peijs van
Verkeer en Waterstaat, mede namens minister Dekker van VROM, gevraagd om gezamenlijk een
bijdrage te leveren aan de voorbereiding van die besluitvorming. De Raden zullen hiertoe een aantal
maal tussentijdse bevindingen ten behoeve van de uitwerking van het Noordvleugelprogramma aan
de ministers aanbieden. De tussentijdse advisering heeft tot doel de kwaliteit van de voorbereiding
van het kabinetsbesluit te verhogen en tegelijkertijd bij te dragen aan het draagvlak voor de
besluitvorming. In dat kader wordt onder meer een drietal rondetafelgesprekken georganiseerd met
wetenschappers, ‘stakeholders’ en bestuurders.
Planning
De Raden zijn in december 2005 met het adviestraject gestart. Begin januari 2006 en medio februari
2006 zijn tussentijdse bevindingen geformuleerd. In de laatste week van mei 2006 zullen de Raden
een eindadvies aan de ministers Peijs en Dekker aanbieden.
Actueel
Op 15 mei jl. heeft een diner pensant plaatsgevonden met bestuurders uit de regio. Bij het diner waren
vertegenwoordigers van de gemeenten Almere, Amsterdam, Haarlemmermeer, Hilversum, Lelystad
en Utrecht en de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht uitgenodigd. De conclusies van het
diner pensant worden meegenomen in het eindadvies van de raden.
De commissie heeft haar tussentijdse bevindingen over het rijksprogramma Noordvleugel op 8 maart
2006 met minister Peijs van Verkeer en Waterstaat bediscussieerd.
Op 13 februari is een tweede open rondetafelgesprek gehouden met stakeholders uit het
Noordvleugelgebied. Een impressie van het gesprek kan hier worden gedownload (impressie2). Op 3
maart 2006 heeft de commissie haar tweede tussentijdse bevindingen toegezonden aan de ministers
van VenW en VROM.
Op 19 december 2005 heeft een eerste open rondetafelgesprek plaatsgevonden. De deelnemers
waren wetenschappers vanuit verschillende disciplines. Een impressie van de bijeenkomst is
beschikbaar. De commissie heeft op basis van de resultaten van dat gesprek een bevindingen
verwoord, die op 6 januari 2006 aan de ministers van VenW en VROM zijn toegezonden.
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