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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 deze brief spreken wij onze steun en betrokkenheid uit voor de door de gemeente Den Haag

in te dienen regiodeal bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Desgewenst

kunt u deze brief als bijlage bij uw in te dienen regiodeal voegen. 

 

Met deze regiodeal wordt getracht regionaal nieuwe, duurzame maritiem-economische

bedrijvigheid met bijbehorende werkgelegenheid te stimuleren, met behoud van een structurele

balans tussen natuur, voedsel, energie en veiligheid. 

 

Wij zijn van mening dat zowel gemeente, provincie als het Rijk met gerichte investeringen kunnen

bijdragen aan het duurzaam en efficiënt benutten van de ruimte op de Noordzee. Als provincie

steunen wij daarom ook van harte de door de gemeente Den Haag in te dienen regiodeal. 

 

Regiodeal

Nederland is toonaangevend in de wereld op het gebied van water. Maar als we die koppositie

willen behouden dan moeten we verder innoveren en valoriseren. Samenwerking en het

bundelen van krachten van verschillende partijen door middel van deze regiodeal kan een groot

verschil maken bij het tot stand komen van projecten, de snelheid van de uitvoering en daarmee

het behalen van resultaten. 

 

Als provincie onderschrijven we de door de gemeente Den Haag in te dienen regiodeal waarmee

gevraagd wordt om extra financiële steun vanuit de Rijksoverheid. Met deze steun geeft het Rijk

net die extra impuls die nodig is efficiënt en duurzaam gebruik van de Noordzee te ontwikkelen.

Hierbij kan het gaan om investeringen ten behoeve van een innovatief, samenwerkend cluster

met testlocaties, fieldlabs, en (co)financiering van projecten. Sociaaleconomische versterking en

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit staan centraal. 

http://www.zuid-holland.nl
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Na onze steun en betrokkenheid te hebben uitgesproken middels deze brief, zien wij graag de

door u ingediende regiodeal Innovatieve Noordzee tegemoet

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

 


