
Gebiedscommissie ILG Zuidwest/Rijnland

Datum

Onderwerp

19 JUNI 2007 Ons kenmerk 2007-34595

Gemeente Bloemendaal

De heer H. de Vries

Postbus 201
2050 AE OVERVEEN

P R O V I NC IE

i
Noord-/So//ond

W^-
Bezoekadres

Zijlweg 245

Haarlem

Postadres

Postbus 205

2050 AE Overveen

Directie Beheer en Uitvoering

VERZONDEN 1 9 JUNI 2007
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Behandeld door W.A.C. Duchesne-MÜller Telefoon (023)5143518

E-maii duchesnew@noord-holland.nl

Bijlage(n)

Uw kenmerk

Geachte heer De Vries,

Op l januari 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) gestart. De
rijks- en provinciale budgetten voor natuur, recreatie, landbouw, landschap en

water ten behoeve van een vitaal platteland zijn gebundeld en ter beschikking

gesteld aan de provincie. Doel is om de uitvoering van projecten in het landelijk

gebied te versnellen.

De Provincie Noord-Holland is ten behoeve van de uitvoering van ILG ingedeeld
in 7 regio's. GS heeft de zeven gebiedscommissies ingesteld die verantwoordelijk
zijn voor de programmering van projecten in het landelijk gebied in hun regio.

Uw gemeente/stadsdeel ligt in de regio Zuidwest/Rijnland.

Op bestuurlijk niveau hebben de voorzitter en secretaris van de

gebiedscommissie kennis gemaakt met de partners en hen géïnfomeerd over het
ILG. Nu willen wij graag ook de gemeente- en stadsdeelraden informeren en
toelichten wat ILG is en wat het kan betekenen voor hun gemeente/stadsdeel.

Graag nodigen wij de leden van uw raad uit voor een informatieavond op
19 september 2007 vanaf 20.00 tot ongeveer 22.30 uur. (inloop 19.30 uur)

Peter Visser, Gedeputeerde ILG zal deze avond aanwezig zijn en een toelichting
geven op het ILG. Ook de leden van de Provinciale Statencommissie WAMEN
worden uitgenodigd.

Wij verzoeken u om deze uitnodiging door te sturen aan uw gemeente- of
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stadsdeelraad.
Graag vernemen wij van u een indicatie van het aantal raadsleden dat deze
avond zal bijwonen, dit in verband met de reservering van de locatie.
Graag vóór 15 juli 2007 melden bij mw. W. Duchesne tel. 023 5143518 of mailen
aan duchesnew@noord-holland.nl

Ik hoop de 19e september veel raadsleden van uw gemeente te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Gebiedscommissie ILG Zuidwest/Rijnland
namens deze,

Mw. M.T.J. Blankers-Kasbergen
voorzitter Gebiedscommissie ILG Zuidwest/Rijnland

Internet www.noord-holland.nl

E-mail post@noord-holland.nl


