
Graag nodigen wij u uit voor de 3e bestuurlijke conferentie over verstedelijking.

 

Verstedelijkingsconferentie Zuid-Holland 2018

Graag nodigen wij u uit voor de 3e bestuurlijke conferentie over verstedelijking.
 Waar we ons in 2016 gericht hebben op de urgentie van woningbouw en we in 2017 de locaties

hebben verkend, is het nu tijd om te realiseren. Daarvoor zetten we op 4 oktober graag met u weer

stappen: om nieuwe woningen te bouwen, op goed bereikbare locaties, op een duurzame manier in

een klimaat-adaptieve leefomgeving. Stappen om de bestaande voorraad aan te pakken, om

bedrijventerreinen te verbeteren en leegstand van kantoren en winkels terug te dringen. 

 

We gaan 4 oktober graag met u in gesprek over uw bijdrage, hoe we samen Zuid-Holland slimmer,

schoner en sterker kunnen maken. Daarbij kijken we verder dan vierkante meters en stenen. Er is

ook volop aandacht voor thema’s zoals mobiliteit, energietransitie, werkgelegenheid, circulariteit

en transformatie. 

 

Direct registreren

 

Een kleine greep uit het programma (onder voorbehoud) 

 

De rol van het Rijk (minister Ollongren) bij deze opgave;

De visie en commitment op de opgaven van betrokken partners zoals Bouwend Nederland

(Maxime Verhagen), HTM (Jaap Bierman), MBO Bouw (Ton Heerts), TU Delft (Frank van der

Hoeven), Neprom (Jan Fokkema), Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Pieter

Hooimeijer), Alliander (Pallas Agterberg), OTB Delft (Peter Boelhouwer);

Gezamenlijke verkenning van de (on)mogelijkheden van vernieuwende

verstedelijkingsafspraken via bestuurlijke thematafels;

De concrete bijdrage van de provincie aan de realisatie van de Verstedelijkingsopgave (door

gedeputeerden Adri Bom-Lemstra en Floor Vermeulen).

 

Dagvoorzitter is Martijn de Greve, presentator van onder andere het politieke praatprogramma

WNL Haagse Lobby op NPO Radio 1. 

https://www.pzhevents.nl/verstedelijking/home


 

Praktische informatie 

 

Datum en tijd: op donderdag 4 oktober van 12:00 - 18:00 uur (start met lunch en eindigt met

netwerkborrel vanaf 17.00 uur). 

 

Locatie: Delft, Lijm Cultuur U kunt zich alvast aanmelden via deze link. Daarna ontvangt u een

bevestiging van deelname. Gebruik deze link om deze uitnodiging door te sturen naar een

geïnteresseerde collega of relatie. 

 

Direct registreren

 

Binnenkort volgt een gedetailleerd programma. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marja Rombouts, 070-4417149,

m.rombouts@pzh.nl. 

 

Wij zien uit naar uw komst! 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Mevrouw A. Bom-Lemstra
 Gedeputeerde Ruimte, Wonen en Economie 

 

De heer F. Vermeulen
 Gedeputeerde Verkeer en Vervoer, voorzitter Bestuurlijk Platform Stedenbaan 

 

Mede namens de collega GS-leden 

 

Meer informatie over de verstedelijkingsstrategie van de provincie Zuid-Holland vindt u op:
  

www.zuid-holland.nl/verstedelijking 

www.zuid-holland.nl/datisslim
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