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Bijlage
Inschrijfformulier

Onderwerp

Uitnodiging hoorzitting Duinpolderweg 7 september 2018
Geachte heer/mevrouw,
Graag nodigen wij u van harte uit voor een hoorzitting op 7 september 2018 op het Provinciehuis
van Zuid-Holland in Den Haag.
Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft op 26 juni 2018 het Statenvoorstel
“Vaststellen definitief Voorkeursalternatief Duinpolderweg” aangeboden aan Provinciale Staten
Zuid-Holland. Provinciale Staten van Zuid-Holland zullen dit voorstel op 19 september 2018
bespreken en een besluit nemen. Provinciale Staten hebben de mogelijkheid met het voorstel in
te stemmen, niet in te stemmen of tot een wijziging te komen. Alvorens het wordt behandeld in
Provinciale Staten wordt het in de commissie Verkeer en Milieu besproken op 12 september
2018.
In Noord-Holland heeft Gedeputeerde Staten op 26 juni 2018 het besluit genomen tot het
“definitief Voorkeursalternatief Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg”.
De commissie Mobiliteit en Financiën zal dit onderwerp op 17 september 2018 bespreken.
Voor zowel de commissiebespreking in Noord-Holland als in Zuid-Holland wordt een

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

gezamenlijke hoorzitting gehouden. U wordt hiermee in de gelegenheid gesteld uw zienswijze
mondeling toe te lichten en/of uw reactie te geven op bovengenoemd Statenvoorstel Zuid-Holland
respectievelijk het besluit van Gedeputeerde Staten Noord-Holland tijdens deze

stoppen bij het

inspraakbijeenkomst met leden van Provinciale Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland.
Omdat er voor het inspreken een aparte hoorzitting wordt georganiseerd, vervalt het
inspreekrecht voor dit onderwerp tijdens de commissievergaderingen op 12 september 2018 in

provinciehuis. Vanaf

Zuid-Holland en op 17 september in Noord-Holland.

Tram 9 en bus 65

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

De hoorzitting is op vrijdag 7 september 2018 in de Statenzaal van het provinciehuis ZuidHolland, bezoekadres Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag.
De hoorzitting is openbaar. Als u gebruik maakt van het spreekrecht tijdens de hoorzitting, is
het belangrijk dat u zich er van bewust bent dat openbare vergaderingen worden
uitgezonden en dat wij u niet onherkenbaar in beeld kunnen brengen. Als u hiertegen
bezwaar heeft, adviseren wij u in plaats van in te spreken er voor te kiezen om een brief of

e-mail te sturen. Uw e-mailadres, uw adres en uw handtekening zullen voor de plaatsing op
de website van de provincie worden weggelakt.

Door middel van het bijgaande inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor maximaal 5 minuten
spreektijd. Uw aanmelding dient uiterlijk 27 augustus 2018 in ons bezit te zijn. Aanvragen die wij
later ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.
Indien u een eerdere zienswijze heeft ingediend vindt u het nummer waaronder uw zienswijze is
opgenomen in de Nota van Beantwoording rechtsboven in deze brief.
De Statengriffie zal de bevestiging van uw inschrijving voor de hoorzitting uiterlijk 3 september
2018 per e-mail verzenden (of per post, als u geen e-mailadres heeft). In deze
ontvangstbevestiging wordt aangegeven op welk tijdstip u kunt inspreken. Indien u verhinderd
bent om ’s ochtends of ’s middags in te spreken, geeft u dit dan aan op het formulier, in dat geval
wordt u ’s avonds ingedeeld.
Indien u nog vragen heeft over de hoorzitting kunt u contact opnemen met:
Statengriffie Noord-Holland
Mevrouw S.H. Neeskens
e-mail neeskenss@noord-holland.nl of telefoon 06 25762257
Statengriffie Zuid-Holland
De heer C.J. de Vries
e-mail cj.de.vries@pzh.nl of telefoon 070-441 6494
Hoogachtend,
Mevrouw H.R. Oosterop-van Leussen

De heer H.W. Struben

Voorzitter
Commissie Verkeer en Milieu
Zuid-Holland

Voorzitter
Commissie Mobiliteit en Financiën
Noord-Holland

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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Inschrijven voor de hoorzitting is mogelijk t/m maandag 27 augustus 2018. Formulieren die na
deze datum binnenkomen, worden helaas niet meer in behandeling genomen. De bevestiging
van uw inschrijving wordt uiterlijk 3 september per e-mail verzonden (of per post, als u geen emailadres heeft). Daarin staat het tijdstip van uw spreektijd vermeld. De spreektijd bedraagt
maximaal vijf minuten.
Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen. U kunt onderstaande gegevens ook opnemen in
een e-mail.

Naam spreker: ………………………………………………………………………………………….

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

Adres: ……………………………………………………………………………………………………
Postcode: …………………………………………………………………………………………………
Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………..
Telefoon: …………………………………………………………………………………………………
Email: …………………………………………………………………………………………………….
Verhinderd overdag…………………………………………………………………………………….
Onderwerp en nummer zienswijze:……………………………………………………………. …..

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

Verzending (gegevens) inschrijfformulier:
Per e-mail: statengriffie@noord-holland.nl
Of schriftelijk:
Statengriffie Noord-Holland
o.v.v. Hoorzitting Duinpolderweg
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
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