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PZH-2017-633586697 (DOS-2013-
0005668)

 

 

 

Contact

 K.S. Vredebregt

ks.vredebregt@pzh.nl

Onderwerp
Verzoek van gemeente Ridderkerk om support betreffende realisatie ontbrekende afscherming
A15 A16
 

Publiekssamenvatting

De provincie Zuid-Holland heeft van de gemeente Ridderkerk het verzoek ontvangen voor een

letter of support voor de realisatie van de ontbrekende afscherming A15/A16 ter hoogte van

Ridderkerk West. GS spreken hiervoor hun steun uit en bieden aan mee te willen denken over de

verdere uitwerking van dit project. 
 

Advies

1 . Vast te stellen de letter of support gemeente Ridderkerk voor realisatie ontbrekende

afscherming A15 A16 

2. De publiekssamenvatting vast te stellen van letter of support gemeente Ridderkerk voor

realisatie ontbrekende afscherming A15 A16 
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
- Verzoek van gemeente Ridderkerk om support betreffende realisatie ontbrekende afscherming
A15 A16
- GS Brief - Letter of support realisatie ontbrekende afscherming A15 A16

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar K.S. Vredebregt Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Wassens, J digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Vermeulen, F 

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 9 januari 2018 22 februari 2018
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1 Toelichting voor het College

 

Op 20 november 2017 is door de gemeente Ridderkerk ambtelijk het verzoek aan de provincie

Zuid-Holland gedaan om support voor realisatie van de ontbrekende afscherming A15/A16. In het

verleden is vanuit de provincie veelvuldig contact geweest met de gemeente Ridderkerk over dit

project. Zo is er tijdens een ambtsbezoek van de Commissaris van de Koning gesproken over dit

dossier. Tijdens dit ambtsbezoek heeft de Commissaris van de Koning reeds zijn steun

uitgesproken voor het oplossen van dit vraagstuk. 

 

Met de GS brief wordt de steun uitgesproken voor het het realiseren van de ontbrekende

afscherming A15/A16. Hierbij wordt aangeboden om vanuit de provincie mee te denken over de

verdere uitwerking van dit project.  

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn voor de provincie Zuid-Holland geen financiële consequenties verbonden aan het verzoek

van de gemeente Ridderkerk. Voor de gemeente Ridderkerk zijn er financiële consequenties,

maar de provincie doet geen toezeggingen middels dit besluit. 

 

Juridisch kader

Er zijn voor de provincie Zuid-Holland geen juridische consequenties verbonden aan het verzoek

van de gemeente Ridderkerk. Er is sprake van een toezegging om mee te denken maar dit heeft

geen verdere juridische consequenties. Er is geen machtiging van de CdK nodig, omdat er geen

sprake is van een reguliere letter of support, die dan min of meer reeds het aangaan van een

overeenkomst door de provincie inhoudt. Nu er geen vertegenwoordiging in rechte is dan wel het

aangaan van een juridische binding, is er geen noodzaak tot een dergelijke machtiging.

 

2 Proces

Op 20 november 2017 is door de gemeente Ridderkerk ambtelijk het verzoek aan de provincie

Zuid-Holland gedaan om support voor realisatie van de ontbrekende afscherming A15/A16. Op

verzoek van gedeputeerde Vermeulen is hiervoor een GS brief opgesteld, welke nu ter

besluitvorming voorligt. Bij vaststelling van de GS brief zal deze opgestuurd worden naar de

gemeente Ridderkerk. 

 

3 Communicatiestrategie

 

Er zijn geen communicatie activiteiten voorzien.

 


