
   

In het kader van de vernieuwing van het Omgevingsbeleid organiseert de provincie Zuid-Holland 

van 27 tot 31 augustus de Open Huis Zomertoer. Reserveer de bijeenkomst bij u in de buurt alvast 

in uw agenda.  

 

De Open Huis Zomertoer is de derde in de reeks. Eerder hebben we in juli 2017 en februari 2018 

een Open Huis in het provinciehuis georganiseerd. Bij de Open Huis Zomertoer komen we naar u 

toe om de interactie over de vernieuwing van ons omgevingsbeleid een vervolg te geven. We 

hechten waarde aan uw bijdrage en we hopen u eind augustus te mogen ontmoeten.  

 

Samenwerking centraal 

De provincie vernieuwt het omgevingsbeleid en daarbij ook de manier van beleid maken. We 

willen alleen nog beleid maken vanuit maatschappelijke opgaven in de praktijk of vanuit 

vernieuwingsambities. Beleid is hierbij het vertrekpunt voor aanpassingen aan de hand van 

relevante ontwikkelingen. Er is meer ruimte voor samenwerking, (politieke) afweging en 

gebiedsgericht maatwerk. We bereiden ons hiermee voor op de Omgevingswet, maar vinden het 

vooral ook belangrijk om ons beleid transparanter en toegankelijker te maken. Onze 

vernieuwingsambities staan beschreven in de ambitienotitie (.pdf). Provinciale Staten hebben de 

ambitienotitie vastgesteld als vertrekpunt voor het gesprek met u.  

 

Bijeenkomsten 

Tijdens zes regionale bijeenkomsten gaan we graag het gesprek met u aan over het vernieuwde 

omgevingsbeleid. Bijvoorbeeld over de opgavegerichte werkwijze, onze ideeën over participatie, 

de digitale raadpleegomgeving en hoe we gezamenlijk de vernieuwingsambities kunnen realiseren.  

 

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/19997/ambitienotitie2018conceptversie.pdf


We organiseren de volgende bijeenkomsten: 

Maandag 27 augustus  09.00u-12.30u  Duin- en Bollenstreek/Leidse regio  

Maandag 27 augustus  14.00u-17.30u  Midden-Holland/Rijn- en Veenstreek  

Dinsdag 28 augustus  09.00u-12.30u  Alblasserwaard-Vijfheerenlanden/Drechtsteden  

Woensdag 29 augustus  09.00u-12.30u  Haaglanden  

Donderdag 30 augustus  09.00u-12.30u  Rotterdamse regio  

Donderdag 30 augustus  14.00u-17.30u  Goeree/Voorne-Putten/Hoeksche Waard  

 

Zet de bijeenkomst bij u in de buurt alvast in uw agenda. Binnenkort versturen we de definitieve 

uitnodiging, waarna u zich kunt aanmelden. Hierin maken we ook de exacte locaties van de 

bijeenkomsten bekend.  

 

Heeft u nog vragen of wellicht suggesties voor mooie aanvullende gespreksonderwerpen? Of kent u 

collega’s die ook geïnteresseerd zijn? We horen het graag! U kunt het ons laten weten door contact 

op te nemen via onderstaande gegevens.  

 

We kijken ernaar uit u eind augustus te mogen ontmoeten,  

 

Olga Arandjelovic 

Programmamanager Ontwikkeling Omgevingsbeleid  

 

Contactgegevens 

Naam: Brandon Pouw 

E-mail: openhuis@pzh.nl 

Mobiel: 06 11 85 77 04  
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