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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-624360748 (DOS-2016-
0006773)

 

 

 

Contact

Drs. N. van den Heuvel
070 - 4416159
n.vanden.heuvel@pzh.nl

Onderwerp

Behandelvoorstel Motie 761 Versnelling van herbestemming van erfgoed in Zuid-Holland
 

Publiekssamenvatting

Bij de behandeling van de Begroting 2018 op 8 november 2017 hebben Provinciale Staten met

motie 761 aandacht gevraagd voor het versnellen van herbestemming van monumenten door te

komen met “Out of the box”-voorstellen en netwerken te stimuleren. Gedeputeerde Staten

hebben Provinciale Staten per brief geïnformeerd over de behandeling van deze motie. Hierin

wordt aangegeven dat Gedeputeerde Staten de knelpunten voor herbestemming zullen

inventariseren en aansluiten bij bestaande contacten en werkgroepen t.b.v. versnelling van

herbestemming en contacten met marktpartijen en ontwikkelaars. 
 
Advies

1 . Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten met het behandelvoorstel voor Motie 761; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin kort wordt aangegeven hoe Gedeputeerde

Staten Motie 761 in behandeling nemen.
 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
Brief aan PS

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar drs. N van den Heuvel Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Koster, HR digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Janssen, RA 

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 5 december 2017 5 december 2017
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1 Toelichting voor het College

 

1 Bij de behandeling van de Begroting 2018 op 8 november 2017 hebben Provinciale Staten Motie

761 aangenomen. Met deze motie vragen Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten om

herbestemming van monumenten te versnellen door te komen met “out of he box’ voorstellen

vanuit een werkgroep van de provincie en netwerken te stimuleren waardoor diverse categorieën

van potentiële herbestemming beter geïnformeerd zullen zijn over mogelijke her te bestemmen

objecten. 

2 Met bijgaande GS brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de wijze waarop

Gedeputeerde Staten deze motie gaan behandelen.

 

Financieel en fiscaal kader

geen

 

Juridisch kader

geen

 

2 Proces

 

 

3 Communicatiestrategie

 

 


