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0015748)

 

 

 

Contact

drs. ing. J.J. van der Kaaden
070 - 441 83 92
jj.vander.kaaden@pzh.nl

Onderwerp

Beantwoording brief aan de fracties van PS van 25 september 2017 

Publiekssamenvatting
Beantwoording brief van Stichting Wind van Voren, gericht aan Provinciale Staten van Zuid-
Holland. Hierin wordt gewezen op de mogelijke financiële risico’s van de ontwikkeling van
een windpark in de gemeente Binnenmaas in relatie tot een eventuele samenvoeging van de
gemeenten op de Hoeksche Waard. Gedeputeerde Staten zien hier geen aanleiding voor.
Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten verzocht de brief te beantwoorden.

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan Stichting Wind van Voren waarin Gedeputeerde Staten aangeven
te veronderstellen dat er geen financiële risico’s zijn voor de betreffende gemeenten op de
Hoeksche Waard bij een eventuele toekomstige samenvoeging van de gemeenten;
2. Vast te stellen de brief aan PS waarin de brief onder 1 ter kennisneming wordt verzonden;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting  bij de beantwoording brief aan de fracties van PS van
25 september 2017.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
Brief GS aan Stichting Wind van Voren
Begeleidende brief aan PS
Brief Stichting Wind van Voren

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar drs. ing. J.J. van der Kaaden Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Murk, PJCM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF 

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 12 december 2017 
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1 Toelichting voor het College

 

Naar aanleiding van de realisatie van windpark Oude Maas in de gemeente Binnenmaas, is er

veel weerstand uit bijvoorbeeld de gemeente Barendrecht. De betreffende brief van de Stichting

Wind van Voren heeft de stichting ook naar alle gemeenten op de Hoeksche Waard verzonden. 

Ambtelijk is er periodiek contact met de gemeente Binnenmaas en zoals in de reactie brief

geschreven, is er geen aanleiding om te veronderstellen dat er financiële risico’s zijn voor de

betreffende gemeenten op de Hoeksche Waard bij een eventuele toekomstige samenvoeging van

de gemeenten. Dit onder meer van wege de anterieure overeenkomst die gesloten is met de

initiatiefnemers.

 

Financieel en fiscaal kader

Geen financiële gevolgen

 

Juridisch kader

Geen juridische gevolgen

 

2 Proces

 

Niet van toepassing

 

3 Communicatiestrategie

 

Niet van toepassing

 

Er wordt geen persbericht opgesteld

 


