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Uw kenmerk 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij bieden wij u het Uitvoeringsstrategieplan (USP) ILG Zuidwest/Rijnland 

aan. Dit USP is definitief vastgesteld in de ILG Gebiedscommissievergadering 

van 18 april 2008. De gedrukte versie heeft even op zich laten wachten. 

Het USP beschrijft de ILG-doelen en de ambities van de regio alsmede de manier 

waarop de gebiedscommissie deze wil invullen in de periode 2008-2013. 

Het USP dient als basis voor de jaarlijks door de ILG gebiedscommissie op te 

stellen uitvoeringsprogramma's. 

Het USP is aangeboden aan GS die ons in het najaar een reactie zal sturen. 

Het USP is tot stand gekomen vanuit een grondige analyse van de ILG 

bestuursovereenkomst, de onderliggende beleidsstukken en de subsidiecriteria. 

Inzicht in de regionale doelen en ambities hebben we gekregen door bijdragen 

van alle betrokken regionale partners via (ambtelijke) vertegenwoordigers. 

Dit plan is gebaseerd op feiten en inzichten die op dit moment bekend zijn. Het 

ligt voor de hand dat wij dit de komende jaren, waar nodig, zullen actualiseren. 
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Als u naar aanleiding van deze brief en het USP vragen heeft, verzoek ik u zich in 

eerste instantie te wenden tot het ILG Gebiedsbureau Zuidwest/Rijnland 

bereikbaar onder telefoonnummer 023 5143518. 

Internet: www.noord-holland.nl 

Email : post@noord-holland.nl 
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Tenslotte wil ik graag onze regiobijeenkomst op 31 oktober a.s. onder uw 

aandacht brengen. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en hun 

medewerkers/ambtenaren in de regio die betrokken zijn bij het landelijk gebied. 

Op deze middag zullen we met diverse sprekers ingaan op de ervaringen met het 

ILG in Zuidwest/Rijnland en is er gelegenheid om kennis te maken met elkaar. 

Gedeputeerde Peter Visser zal één van de sprekers zijn. 

Ik verzoek u de middag alvast te reserveren in uw agenda. 

De uitnodiging met het definitieve programma en de locatie volgen later. 

Met vriendelijke groet, 
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M.T.J. Blankers-Kasbergen 

Voorzitter van de ILG Gebiedscommissie Zuidwest/Rijnland 
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