
Burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust

t.a.v.Kors Pijl

West Nieuwlandse weg 23

3253 LT Ouddorp

Onderwerp

Landschapsbeheer op de lange termijn op de Kop van 

Goeree

Geachte heer Pijl,

Gedeputeerde Staten

Contact

A.M. van de Lindeloof

T 070 - 441 69 15

a.vande.lindeloof@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP  Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk

PZH-2017-581110897

DOS-2015-0009018

Uw kenmerk

Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Met interesse hebben wij kennisgenomen van uw brief waarin uaangeeft met grote 

belangstelling en instemming kennis te hebben genomen van de motie van PS inzake 

‘Netwerkend werken aan de kust’.

U vraagt hierin om een oriënterend gesprek met de gedeputeerde(n) die verantwoordelijk is/zijn 

voor het landschapsbeheer voor de langere termijn en hoe u, met de ideeën daarover kunt 

participeren in de op te stellen kustvisie.

Voor het oppakken van de motie van PS heeft GS een behandelvoorstel gemaakt. Dit wordt 

binnenkort besproken met PS. Gedeputeerde staten ziet de verkenning en uitwerking in eerste 

instantie als een ambtelijke taak. Het wordt daarom binnen de ambtelijke lijn opgepaktdoor mw. 

E van Dam (0621117012). Zij kan u uitgebreider informeren over de voorgestane aanpak.

Belangrijk onderdeel van dit voorstel is om met verschillende betrokken partijen te verkennen wat 

de mogelijke onderdelen moeten zijn van een nieuwe ‘kustvisie’ en te bezien hoe kennis vanuit 

de kustgebieden kan worden benut. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

bestaande overlegorganen. 

In uw gebied is het bestaande overlegorgaan de landschapstafel Haringvliet.

Wij vragen u om in elk geval uw ideeën in te brengen via deze landschapstafel. Vanuit de 

provincie is dhr. M. Wiersema (0641317694) hierbij ambtelijk betrokken.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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