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Datum

Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk

PZH-2018-662969796
DOS-2012-0004663
Uw kenmerk

Bijlagen

1

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.


Het verkeer in het Westland heeft in toenemende mate te maken met oponthoud door een
toegenomen verkeersdruk en de beperkingen van het bestaande wegennet.Ook de N213
kampt ter hoogte van Naaldwijk met congestie. Omdat het vergroten van de capaciteit
(verbreden van de N213) ook ruimtelijke gevolgen heeft voor Royal FloraHolland is vanaf
een vroeg stadium in overleg getreden met uw organisatie.
 
Met Royal FloraHolland zijn afspraken gemaakt over diverse onderdelen, waaronder de
wijziging van de aansluiting van uw terrein op de N213, de sloop van een (klein) gedeelte
van het gebouw van Royal FloraHolland en de financiële tegemoetkoming vanuit de
provincie Zuid-Holland.Daarnaast zijn afspraken gemaakt over afscherming van
industrielawaai, en het gebruik van grond voor watercompensatie.
 
De afspraken die in de afgelopen jaren hierover zijn gemaakt, zijn vastgelegd in de
‘Samenwerkingsovereenkomst met Royal FloraHolland inzake de reconstructie N213’ die bij
deze brief is gevoegd. Deze Samenwerkingsovereenkomst is eerder aan Royal FloraHolland
voorgelegd en akkoord bevonden.



Bijlage: Samenwerkingsovereenkomst N213 Provincie Zuid-Holland met Royal FloraHolland (in tweevoud

bijgevoegd).
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De Samenwerkingsovereenkomst is door de provincie Zuid-Holland in tweevoud getekend.
Wij verzoeken u de Samenwerkingsovereenkomst in tweevoud te tekenen en één getekend
exemplaar aan ons terug te sturen.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,


drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts


bovenaan in deze brief hebben opgenomen.



