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Onderwerp

Provinciale Structuurvisie

Geachte heer/mevrouw,

Begin dit jaar heeft u met andere gemeenteraadsleden, bestuurders en leden van Provinciale

Staten gesproken over de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening. Vooral de vorm en reikwijdte
van de op te stellen Provinciale Structuurvisie (Visie op Zuid-Holland) stonden hierbij centraal. De

impressies uit deze regiogesprekken zijn gebundeld en heeft u inmiddels ontvangen. De leden

van Provinciale Staten hebben toegezegd de gemeenteraden te blijven informeren over de

voortgang random structuurvisie.

In de laatste Statenvergadering in november 2008 is de Nota Provinciaal belang vastgesteld.

Deze nota vormt de basis voor de Provinciale Structuurvisie. Op 14 januari bespreken de

Statencommissies "Ruimte en Wonen", "Groen Water en Milieu" en "Mobiliteit Kennis en

Economie" het eerste concept van de Structuurvisie.

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en bus 65

stoppen bij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

hettien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto's is beperkt.

Het besluitvormingsproces is er nu op gericht dat de Statencommissies "Ruimte en Wonen",

"Groen Water en Milieu" en "Mobiliteit Kennis en Economie" in mei 2009 besluiten of de ontwerp

Structuurvisie ter inzage gelegd kan worden. De formele inspraakprocedure start dan op 1 juni

2009. U kunt uw reacties dan formeel in de inspraakperiode indienen bij Gedeputeerde

Staten. Uiteraard kunt u ook in deze fase van het besluitvormingsproces uw visie kenbaar maken

bij leden van Provinciale Staten .

In december 2009 bespreken de commissies Ruimte en Wonen, Groen Water en Milieu en

Mobiliteit Kennis en Economie het voorliggende besluit van Gedeputeerde Staten. De

besluitvorming over de vaststelling van de Structuurvisie vindt tenslotte plaats in de vergadering

van Provinciale Staten op 16 december 2009.

Voor meer informatie over de structuurvisie of voor aanmelding voor de nieuwsbrief Visie op Zuid-

Holland gaat u naarwww.zuid-holland.nl/visieopzuidholland.
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Dan tenslotte nog een datum om alvast in uw agenda te noteren.
Van maandag 26 januari tot en met vrijdag 30 januari organiseert de provincie de "Week van
Zuid-Holland". Motto van de week is: Geefuw visie op Zuid-Holland!. Op de openingsmiddag
maandag 26 januari leiden landschapsarchitecten, stedebouwkundigen en andere bij PSV
betrokken deskundigen de verschillende thema's op inspirerende wijze in. Aansluitend kunt u

informeel over het voorontwerp van de structuurvisie praten met leden van Provinciale Staten.

Bijzonderheden over deze middag ontvangt u in de uitnodiging via uw griffie of secretariaat. Voor

vragen kunt u terecht op 070 4418149, of per email zenden aan statengriffie@pzh.nl

Graag ontmoet ik u op 26 januari tijdens de week van Zuid-Holland
Vriendelijke groet,

Erik PC
Voorzitter Sta Sncommissie Ruimte en Wonen
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