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Uitnodiging inspraakbijeenkomst project Duinpolderweg op 16 september 2016
Geachte heer/ mevrouw,
Op 12 oktober 2016 nemen Provinciale Staten van Zuid-Holland een besluit over de inrichting van de
onderzoeken ten behoeve van de Milieueffectrapportage (MER) voor het project Duinpolderweg. In NoordHolland is het nemen van dit besluit gemandateerd aan Gedeputeerde Staten, de Noord-Hollandse
Statencommissie Mobiliteit en Financiën bespreekt dit besluit in de vergadering van 22 september.
Om zoveel mogelijk betrokkenen de mogelijkheid te bieden om in te spreken, hebben de Statencommissies
Verkeer en Milieu (Zuid-Holland) en Mobiliteit en Financiën (Noord-Holland) besloten een gezamenlijke
inspraakbijeenkomst te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw reactie, op het door Gedeputeerde
Staten van beide provincies voorgelegde voorstel, aan de Statenleden kenbaar maken.
De inspraakbijeenkomst is op vrijdag 16 september in de Statenzaal van het Provinciehuis van Noord-Holland,
aan de Dreef 3 in Haarlem. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per spreker. De inspraakbijeenkomst
is openbaar en wordt via internet uitgezonden. Het spreekrecht over dit onderwerp tijdens de vergaderingen
van de Statencommissies Verkeer en Milieu van 21 september en Mobiliteit en Financiën van 22 september
komt hiermee te vervallen.
Wilt u van de mogelijkheid om in te spreken gebruik maken, mailt u dan het bijgevoegde inschrijfformulier naar
statengriffie@pzh.nl. U kunt het formulier ook invullen en op de post doen. Uw gegevens dienen uiterlijk 6
september in ons bezit te zijn. Aanmeldingen die wij later ontvangen, worden helaas niet meer in behandeling
genomen.
De Statengriffie zal de bevestiging van uw inschrijving uiterlijk 9 september per e-mail verzenden (of per post,
als u geen e-mailadres heeft). In deze ontvangstbevestiging wordt aangegeven op welk tijdstip u kunt
inspreken. Vanaf 12 september kunt u het tijdschema ook op de websites van Provinciale Staten raadplegen;
https://staten.zuid-holland.nl of http://www.noord-holland.nl/Bestuur/Provinciale_Staten/Statencommissies.
Om te kunnen bepalen of u aan de inspraakbijeenkomst deelneemt, bent u wellicht benieuwd naar het voorstel
dat Gedeputeerde Staten (GS) van beide provincies aan Provinciale Staten voorleggen. Gedeputeerde Staten
van Noord- en Zuid-Holland nemen op 30 augustus 2016 een besluit. Dit voorstel is uiterlijk 1 september in te
zien op de websites van Provinciale Staten.
Met vriendelijke groet,

dhr. H.W. Struben
Voorzitter Statencommissie Mobiliteit en Financiën

mw. H.R. Oosterop – van Leussen
Voorzitter Statencommissie Verkeer en Milieu

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief

Inschrijfformulier inspraakbijeenkomst project Duinpolderweg op 16 september 2016
Inschrijven voor de inspraakbijeenkomst is mogelijk t/m 6 september 2016. Formulieren die na deze datum
binnenkomen, worden helaas niet meer in behandeling genomen. De bevestiging van uw inschrijving wordt
uiterlijk 9 september per e-mail verzonden (of per post, als u geen e-mailadres heeft). Daarin staat het tijdstip
van uw spreektijd vermeld. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten.
Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen.

Naam spreker:

………………………………………………………………………………………….

Namens organisatie (indien van toepassing): …………………….…………………………………..

………..…………………………………………………………………………………………………….

Adres:

……………………………………………………………………………………………………

Postcode: …………………………………………………………………………………………………

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………..

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………………….

Verzending (gegevens) inschrijfformulier:
Per e-mail: statengriffie@pzh.nl
Of schriftelijk:
Statengriffie Zuid-Holland
o.v.v. Inspraakbijeenkomst project Duinpolderweg, kamer C131,
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

