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Proces finale besluitvorming Voorkeursalternatief
Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/
Duinpolderuueg.

Gezamenlijke hoorzitting Noord- en Zuid-Holland
Geachte heer, mevrouw,
Op 28 juni jl. is door de projectorganisatie in Noord-Holland een brief aan u gestuurd, waarin is
toegelicht dat Gedeputeerde Staten vanZuid- en Noord-Holland op 26 junijl. een keuze hebben
gemaakt ten aanzien van het definitief Voorkeursalternatief voor de Duinpolderweg. De keuze
van Gedeputeerde Staten is voorgelegd aan Provinciale Staten. Op woensdag 12 september

wordt dit voorstel besproken in de Statencommissie van Zuid-Holland en op maandag '17
september in de Statencommissie van Noord-Holland. ln Zuid-Holland vindt aansluitend op
woensdag 19 september de finale besluitvorming plaats over het definitief Voorkeursalternatief
door Provinciale Staten.
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Graag meld ik u dat de Staten van Noord- en Zuid-Holland inmiddels hebben besloten om op
vrijdag 7 september 2018 gezamenlijk een hoorzitting te organiseren op het provinciehuis van
Zuid-Holland te Den Haag. Met deze hoorzitting wordt u in de gelegenheid gesteld aan de leden

90, 385 en 386 stoppen

van Provinciale Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland uw reactie te geven op het
voorliggende voorstel voor het Voorkeursalternatief. Deze hoorzitting vervangt de gebruikelijke

dichtbij het

inspraak tijdens de bespreking in de Statencommissies en is onderdeel van de definitieve

provinciehuis. Vanaf

besluitvorming.

Tram

I

en de buslijnen

station Dên Haag CS is
het t¡en minuten lopen.
De parkeenuimte voor

De hoorzitting wordt georganiseerd door de Statengriffies van Noord- en Zuid-Holland, zie hiertoe

auto's is beperkt.

bijgevoegde brief namens de beide Statengriffies.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd

Hoogachtend

F. Vermeulen,

mede namens gedeputeerde E. Post

van de provincie Noord-Holland
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