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Aan de contactpersonen groen van de vm. ZZG-regio's:

Datum

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Zie

verzenddaarä

Regio Midden-Holland
Stadsgewest Haaglanden (in liquidatie)

Stadsregio Rotterdam (in liquidatie)

Drechtsteden

Ons kenmerk

PZH-2015-508677301
DOS-2007-0010396
Uw kenmerk

Bijlagen

Ondenrverp

finale afronding Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG).

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij informeer ik u dat de overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener, afgekort ZZG,

inmiddels is afgelopen per 1 januari 2014. Deze datum staat in de overeenkomst, het
onderhandelingsakkoord Zuidvleugel Zichtbaar Groener van 7 december 2005.
Dat wil zeggen dat ontbinding of beëindiging niet meer nodig is.

Wij hebben met de ons bekende contactpersonen van het Samenwerkingsorgaan Holland
Rijnland, Regio Midden-Holland, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam en
Drechtsteden, een laatste onderzoeksronde gehouden om er zeker van te zijn dat de ZZG-

activiteiten daadwerkelijk geheel en al beëindigd, afgerond en afgesloten zijn. Dat bleek het
geval. Er zijn geen voortdurende verplichtingen aan de orde. Alle projecten zijn met inbegrip van

tussentijdse herijkingen uitgevoerd of in andere uitvoeringsovereenkomsten opgenomen, zodat
inderdaad sprake is van finale afronding zowel inhoudelijk als juridisch. Er is door de
Bezoekadres

inspanningen van alle betrokkenen met behulp van de ZZG-overeenkomst een bijzonder

Zuid~Hollandp|ein 1

positieve prestatie geleverd voor groen Zuid-Holland.

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

Hoogachtend,

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

provinciehuis. Vanaf

voor dezen,

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor

auto's is beperkt.

mr. J.G. ter Kuile
hoofd bureau Groen

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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