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Contact

drs. W.M. Smit
070 - 441 75 98
wm.smit@pzh.nl

Onderwerp

Behandeling motie 749 Bodemdaling, Heel Zuid-Holland Zakt

Publiekssamenvatting

Gedeputeerde Staten zeggen Provinciale Staten een rapportage toe over de resultaten van hun

inspanningen en de voornemens van GS op het gebied van bodemdaling. 

 
Advies

1 . Vast te stellen van de brief aan Provinciale Staten waarin de rapportage over

bodemdaling wordt toegezegd.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel van motie 749 over

bodemdaling. 
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
PS_motie_bodemdaling749.pdf
GS-brief aan PS mbt motie 749

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar drs. W.M. Smit Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Damen, JH digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Janssen, RA 

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 28 november 2017 22 november 2017
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1 Toelichting voor het College

 

Bij de behandeling van de provinciale begroting 2018 heeft u de motie Bodemdaling, Heel Zuid-

Holland Zakt (motie nr. 749) aangenomen. Hierin verzoekt u het college om uiterlijk bij de

voorjaarsnota 2018 Provinciale Staten een rapportage te zenden over: 

1 . wat Zuid-Holland nu doet op het gebied van bodemdaling;

2. wat Zuid-Holland gaat doen in de toekomst op het gebied van bodemdaling, en 

3. of (eventuele) extra middelen hiervoor nodig zijn.

 

Bodemdaling heeft verregaande consequenties voor wonen, werken en de bestaande

infrastructuur. Driekwart van de oppervlak van Zuid-Holland bestaat uit veen en/of klei en is

gevoelig voor bodemdaling. Er is niet één partij verantwoordelijk verantwoordelijk voor het

ontstaan, noch voor de oplossing, noch van de financiering van bodemdaling. Overheden zowel

als eigenaren en gebruikers zijn nodig om de problemen op te lossen. Gedeputeerde Staten

zetten zich in voor de bewustwording van de problematiek en streven er naar dat alle partijen

vanuit hun eigen perspectief en rol kunnen bijdragen aan de zoektocht naar en de vormgeving

van noodzakelijke veranderingen.   

 

Conform uw verzoek zullen PS bij voorjaarsnota 2018 worden geïnformeerd over de resultaten tot

nu toe en over onze voornemens voor het komende jaar. Tevens zullen wij aangeven of daar

extra middelen voor nodig zijn. 

 

Financieel en fiscaal kader

Het verzorgen van de rapportage zal binnen de reeds begrote middelen kunnen plaatsvinden en

heeft dus geen financiele consequenties. Bij voorjaarsnota zal worden aangegeven welke

financiele consequenties de rapportage heeft. 

 

Juridisch kader

Geen juridische gevolgen.

 

2 Proces

De voornemens zullen worden afgestemd met de partners waarmee wij samenwerken. Met de

voorjaarsnota zullen de Staen een rapportage ontvangen.

 

3 Communicatiestrategie

Bij de rapportage zelf zal geen communicatiestrategie worden opgesteld. De resultaten van de

inspanningen van het komende jaar zullen over worden gecommuniceerd. Hierover zal met de

partnerts afstemming worden betracht. 

 


