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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-600887681 (DOS-2008-

0010000)

Contact

MC van Bleek

070-0441 8642

m.van.bleek@pzh.nl

Onderwerp:

Instellen adviseurs met betrekking tot dossiers Rotonde Gouwedreef en Randweg Reeuwijk-Brug

Publiekssamenvatting:

Er is momenteel verschil van inzicht tussen gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de provincie met 

betrekking tot (de afwikkeling van) de dossiers Rotonde Gouwedreef en Randweg Reeuwijk-Brug.

Om tot een afronding van de discussie over deze dossiers te kunnen komen is bestuurlijk

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.

Advies:

1.Vast te stellen de brief aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, waarmee de afspraak uit het 

bestuurlijk overleg van 15 mei jl. met de gemeente, om tot een bindend gezamenlijk advies te 

komen met betrekking tot de dossiers Rotonde Gouwedreef en Randweg Reeuwijk-Brug

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt gemeld 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.

Besluit GS:

Vastgesteld conform  advies

Bijlagen:

- Brief van GS aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk met betrekking tot het instellen van 

adviseurs

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M van Bleek Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Driesprong, A digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 6 juni 2017 30 juni 2017
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1 Toelichting voor het College

Zie de bijlage.

Financieel en fiscaal kader:

Financiële consequenties

De kosten voor het instellen van de adviseur zullen onder mandaat worden vergoed.

Juridische consequenties

Geen bijzonderheden.

2 Proces

Het streven is dat zowel de gemeente als de provincie nog voor de zomer een adviseur zullen 

aandragen, met als uitgangspunt dat het advies uiterlijk in het derde kwartaal van dit jaar 

beschikbaar zal zijn.

3 Communicatiestrategie

Communicatie vindt plaats door verzending van de brief naar de gemeente Bodegraven-

Reeuwijk.
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