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Tussen uw gemeente en de provincie Zuid-Holland bestaat verschil van inzicht met betrekking tot 

(de afwikkeling van) een aantal dossiers. Voor het dossier Molen de Arkduif wordt u separaat 

geïnformeerd over ons standpunt. Daarnaast wordt er al geruime tijd, zowel ambtelijk als 

bestuurlijk, gesproken over een tweetal andere dossiers: De Rotonde Gouwedreef en de 

Randweg Reeuwijk-Brug. 

In het bestuurlijk overleg van maandag 15 mei jl. tussen wethouder Knol en burgemeester Van 

der Kamp namens uw college en de Commissaris van de Koning de heer J. Smit en 

gedeputeerde F. Vermeulen namens de provincie, zijn deze dossiers opnieuw besproken. De 

standpunten van beide partijen blijven echter te ver uiteen liggen. 

Om toch tot een afronding van de discussie over deze dossiers te kunnen komen is in het overleg 

afgesproken dat zowel de gemeente als de provincie een onafhankelijke adviseur aandragen, die 

de opdracht krijgen om gezamenlijk tot een bindend advies aan beide colleges te komen. Dit ter 

voorkoming van mogelijke gerechtelijke procedures. De beide adviseurs kunnen desgewenst een 

derde betrekken. De kosten voor de adviseurs zijn voor eigen rekening van provincie en de 

gemeente, de kosten voor de derde zullen worden gedeeld.

Het is onze verwachting dat wij binnen één maand weten wie de adviseur namens de provincie 

Zuid-Holland zal zijn. Wij hopen dat ook u voor de zomer een adviseur zult aanwijzen, met als 

uitgangspunt dat het advies uiterlijk in het derde kwartaal van dit jaar beschikbaar zal zijn.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, Plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. R.A.M. van der Sande
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