
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Geadresseerden 

Onderwerp 

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 'Zuid-Holland slimmer, 

schoner en sterker'. 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Formateur 

F. Vermeulen 

 

Contact 

f.vermeulen@pzh.nl 

 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 

2509 LP  Den Haag 

T 070 - 441 66 11 

www.zuid-holland.nl 

 
Datum 

22 mei 2015 

Ons kenmerk 

 

PZH-2015-511406616 

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. 

 

 

 

 

 
   

Wij zijn trots u te kunnen melden dat de partijen VVD, D66, CDA en SP gezamenlijk tot een nieuw 

coalitieakkoord zijn gekomen (zie: http://coalitieakkoord.zuid-holland.nl). Dit hoofdlijnenakkoord 

zal voor de komende vier jaar de basis vormen voor de samenwerking van tussen deze partijen in 

het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Met dit akkoord willen wij Zuid-Holland 

slimmer, schoner en sterker maken.  

Wij kunnen dit als college uiteraard niet alleen. Conform onze visie in het akkoord gaan wij dat 

doen in samenwerking met partners die de schouders er onder willen zetten. Wij werken vanuit 

onze ambities graag mee aan goede ideeën die we aangereikt krijgen. En nodigen inwoners, 

medeoverheden, instellingen en bedrijven van harte uit om samen met ons Zuid-Holland verder 

vorm te geven.  

 

U heeft in de aanloop naar dit akkoord daar al een aanzet toe gegeven door een visie of 

standpunt onder de aandacht te brengen van de politieke onderhandelaars. Deze hebben van uw 

inbreng kennis genomen. Uiteraard konden wij niet elke visie of standpunt een plaats geven in 

ons akkoord, maar hebben het totaal van reacties als inspirerend en motiverend ervaren bij het 

opstellen van het akkoord.  

 

Wij danken u voor uw inbreng en willen graag met u bouwen aan een slimmer, schoner en sterker 

Zuid-Holland. 

 

Hoogachtend,  

Namens de onderhandelende partijen, 

De formateur 

 

F. Vermeulen 

 

  

 

http://coalitieakkoord.zuid-holland.nl/
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