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Ondenruerp: vooraankondiging twee themabijeenkomsten Groene Hat in najaar 2018

Geachte leden van Provinciale Staten van de drie Groene Haftprovincies,

Op27 maaft 2018 heeft u in een gezamenlijke bijeenkomst met de Stuurgroep Nationaal Landschap
Groene Hart gesproken over enkele belangrijke opgaven die het Groene Haft kent, Input voor deze
bijeenkomst was het Perspectief Groene Haft 2040 en een eerste analyse van beleidsverschillen tussen
de drie provincies.

Aan het eind van die bijeenkomst en in gesprekken die de Ambassadeur Groene Hañ later met enkele
Statenleden voerde, kwam naar voren dat bij velen van u de behoefte bestaat aan het regelmatig op
inhoud betrokken worden bij het Groene Haft, De Stuurgroep juicht dit signaal van hafte toe en voegt de
daad bij het woord; in samenwerking met de drie griffies organiseet de Stuurgroep nog dit najaar twee
themabijeenkomsten over het Groene Haft.

Vanwege de benodigde voorbereidingstijd, de volle agenda's en het zomerreces vindt de eerste
themabijeenkomst op dinsdag 2 oktober plaats, Kort daarna, op dinsdag 6 november, volgt de
tweede bijeenkomst, In samenspraak met de griffiers staat de eerste bijeenkomst in het teken van
bodemdaling in het Groene Haft en heeft de tweede bijeenkomst de energietransitie in het Groene Hart
als onden¡¡erp. De bijeenkomsten zullen allebei aan het eind van de middag staÉen en tot in de avond
doorlopen. Binnenkoft onfuangt u de uitnodiging voor de eerste bijeenkomst.

Mochten er op voorhand al vragen of wensen zijn, dan kunt u daarmee bij uw griffier terecht:
. Noord-Holland: Eric Krijgsman
. Utrecht: Ruud Pooft
. Zuid-Holland: Ingrid van Mulligen

Indien u rechtstreeks contact met Stuurgroep of Programmabureau Groene Hat wenst, kunt u contact
leggen via het telefoonnummer of e-mailadres bovenaan deze brief.

Hoogachtend,
Adri Bom-Lemstra

Voorzitter Stuu ationaal Landschap Groene Hart




