
Najaarscongres PZH-VZHG  

Vrijdag 24 november 

Tijd: van 09.30 uur – 14.00 uur 

Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland 

Zuid Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag 

Contact  

Voor vragen en aanmelden kunt u contact opnemen via: najaarscongres@pzhevents.nl. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ook dit jaar organiseren de provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten een 

najaarscongres over een actueel onderwerp dat provincie en gemeenten aangaat. Het thema van dit congres is 

“Koers en inzet voor verstedelijking in Zuid-Holland”. Wij nodigen u graag uit dit congres bij te wonen.  

 

Het congres zal worden gehouden op vrijdag 24 november a.s. van 09.30 tot 14.00 uur in het provinciehuis te 

Den Haag. Dagvoorzitter is Martijn de Greve, die eveneens dagvoorzitter was bij het najaarscongres in 2016. 

Het congres is bedoeld voor de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in Zuid-Holland. 

Wij hopen er vanuit te mogen gaan dat per gemeente tenminste één vertegenwoordiger aanwezig zal zijn.  

 

In het ochtendgedeelte zal gedeputeerde Adri Bom ingaan op de koers en inzet van de provincie voor de 

verstedelijkingsopgave. Na een prikkelende film volgt een interactief moment met de deelnemers aan de hand 

van stellingen. Na de pauze kunt u deelnemen aan vier deelsessies in de vorm van een serious game onder 

leiding van een spelleider. Thema’s van de deelsessies hebben betrekking op energietransitie, economie, 

toekomstbestendige locaties en mobiliteit.  

Wij hopen velen van u op 24 november te kunnen begroeten en zien uit naar uw komst. De deelnemers kunnen 

uitzien naar een inspirerend en interactief congres.  

 

Mede namens Gedeputeerde Staten en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten,  

 

Met hartelijke groet,  

 

Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland   

Mirjam Salet, Voorzitter Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten 

 

PROGRAMMA 

09.30 - 10.00 uur  
Inloop 

deelnemers in de MSA-hal  

10.00 - 10.05 uur  
Opening 

door Martijn de Greve; dagvoorzitter  

10.05 - 10.15 uur  
Welkom 

door de Jaap Smit commissaris van de Koning in Zuid-Holland  

10.15 - 10.30 uur  
Inleiding 

door Adri Bom-Lemstra gedeputeerde provincie Zuid-Holland  

10.30 - 10.35 uur  
Korte film 

met interviews van experts uit het netwerk Verstedelijking  

10.35 - 10.50 uur  
(Inter)actief moment 

deelnemers  

10.50 - 11.05 uur  Pauze 

11.05 - 12.35 uur  Deelsessies  
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12.35 - 12.50 uur  
Plenaire afsluiting 

door de dagvoorzitter  

12.50 - 13.00 uur  
Sluiting 

door de voorzitter VZHG, mw. Mirjam Salet  

13.00 - 14.00 uur  Lunch 

 

 

DEELSESSIES 
 

1. Verdichting in bebouwd gebied en mobiliteit 
 De vraag naar nieuwe woningen manifesteert zich vooral in het stedelijk gebied. Wat zijn mogelijkheden om 

meer woningen in bestaand gebouwd gebied te bouwen waarbij de bereikbaarheid op peil blijft?  

Een discussie over verdichtingsmogelijkheden, bouwen gericht op openbaar vervoer en fiets en omgaan met 

parkeernormen.  

 

2. Transformatie van bedrijventerreinen 
Lege plekken zijn er niet meer in het bestaand gebouwd gebied. Gebieden die zich lenen voor nieuwe 

woningen zijn verouderde bedrijven- en haventerreinen.  

Een discussie over mengen van wonen en werken, omgaan met milieuzones en werkgelegenheid.  

 

3. Inspelen op de energietransitie 
Met het nieuwe Regeerakkoord is de hoogte van de lat aangegeven waar het gaat om de energietransitie. 

Nieuwbouw krijgt een recht op warmte en er komen maatregelen om de verduurzaming van de gebouwde 

omgeving te versnellen.  

Een discussie over gasloze nieuwbouw, de opgave in de bestaande woningvoorraad en nieuwe vormen van 

energieopwekking.  

 

4. Toekomstbestendige locaties en omgaan met een veranderende vraag 
Woonwensen van doelgroepen veranderen. Bepaalde gebieden in Zuid-Holland hebben op termijn te maken 

met minder groei of met bevolkingskrimp.  

Een discussie over bouwen voor doelgroepen, draagvlak voor voorzieningen behouden en inspelen op nieuwe 

economische dragers. 


