
 

Betreft: Vaststelling Visie Ruimte en Mobiliteit door Provinciale Staten 

 

Geachte relatie, 

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 9 juli de Visie ruimte en mobiliteit (VRM) vastgesteld. Het 

nieuwe beleid – vastgelegd in de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte, het Programma 

mobiliteit en de Verordening ruimte 2014 – zal van kracht worden de dag na bekendmaking  in de 

Staatscourant en publicatie (van de verordening) in het Provinciaal Blad. Bekendmaking en publicatie 

vinden plaats op of rond 31 juli 2014. 

 

U kunt de documenten inzien en downloaden: 

- via de website van de provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl/VRM  

- via de provinciale website voor ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/VRM 

- via de (landelijke) website voor ruimtelijke plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl  

Daarnaast zijn de documenten tijdens kantooruren in te zien bij “Het Loket” in het Provinciehuis, Zuid-

Hollandplein 1 in Den Haag. 

 

Gedeputeerde Staten (GS) hebben in juni 2014 de concept-VRM aangepast, naar aanleiding van eerder dit 

jaar uitgebrachte zienswijzen. Voor een overzicht van de reacties van GS op de zienswijzen (Nota van 

Beantwoording) verwijzen wij naar de website van de provincie Zuid-Holland (www.zuid-holland.nl/VRM, in 

het documentenvenster, rechts onder op de pagina). 

Provinciale Staten hebben een hoorzitting gehouden en hun besluiten over de VRM mede op basis daarvan 

gevormd. Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de definitief vastgestelde documenten - ten 

opzichte van de ontwerpversie die ter inzage heeft gelegen begin dit jaar - verwijzen wij graag naar 

www.zuid-holland.nl/VRM (in het documentenvenster, rechts onder op de pagina). 

 

Het nu vastgestelde beleid is gedurende de afgelopen anderhalf jaar tot stand gebracht in een intensief 

traject met andere overheden, maatschappelijke partners, kennisinstellingen, belangenbehartigers en 

burgers. Wij zijn allen zeer erkentelijk voor hun inbreng. De verdere uitwerking en invulling van het beleid – 

onder meer in de Agenda ruimte - zullen wij in dezelfde geest participatief voortzetten. Wij hopen dan ook 

dat we mogen blijven rekenen op uw betrokkenheid bij het verder uitwerken van onze (gezamenlijke) 

doelen in ruimtelijk en mobiliteitsbeleid. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens gedeputeerden Govert Veldhuijzen en Ingrid de Bondt, 

 

Projectteam Visie Ruimte en Mobiliteit  

 

Bijlage: 

- Bekendmaking 
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