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Contact

 C.C.J. van der Burg
070 - 441 73 58
ccj.vander.burg@pzh.nl

Onderwerp

Vergelijkingsrapportage burgerinitiatief N211 Wippolderlaan, Westlandvariant 
 

Publiekssamenvatting

Op 9 november 2017 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over het proces rond de uitvoering van

de vergelijking van de ‘Westlandvariant’ die door de Burgerparticipatie De Zwethzone is

ingediend, en de huidige bestemmingsplanvariant voor het project N211 Wippolderlaan. Ter

informatie worden de vergelijkingsrapporten aangeboden door GS aan PS.

Er is door de Stuurgroep N211 Wippolderlaan, bestaande uit Gedeputeerde F. Vermeulen en

wethouders B. Meijer van de gemeente Westland en H. Horlings van de gemeente Midden-

Delfland, nog geen keuze gemaakt voor een bepaalde variant of samenstelling. Deze afweging

van verschillend gerichte effecten, belangen en kosten vraagt om een goede betrokkenheid van

alle belanghebbenden. Wanneer, op basis van deze betrokkenheid, een gezamenlijke

bestuurlijke keuze voor het vervolg wordt gemaakt, worden Provinciale Staten hierover

geïnformeerd.

 

Advies

1 . Vast te stellen brief aan PS met betrekking tot de Vergelijkingsrapportage burgerinitiatief

N211 Wippolderlaan.

2. Vast te stellen publiekssamenvatting met betrekking tot de Vergelijkingsrapportage

burgerinitiatief N211 Wippolderlaan.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies met een tekstuele wijziging voor de portefeuillehouder om waar nodig
de betrokkenheid van de leden van de Burgerparticipatie toe te voegen of te benadrukken.
 

Bijlagen

- Brief aan PS mbt Burgerinitiatief N211 Wippolderlaan

- 171211 Procesverslag Aanvullend onderzoek Burgerinitiatief N211 Wippolderlaan

- 20170824 405082.75 Rapportage Vergelijking Burgerinitiatief N211 Wippolderlaan (ter inzage

bij GSo)

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar  C.C.J. van der Burg Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Woerden, MJ, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Vermeulen, F 

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 6 maart 2018 
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- 20180118 405082.75 Rapportage Aanvulling Vergelijking Burgeralternatief N211 Wippolderlaan

(ter inzage bij Gso)

- Oplegnota Vergelijkingsrapport Burgerparticipatie de Zwethzone

1 Toelichting voor het College

Zie GS-voorstel aan PS.

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen consequenties omdat ze nog niet bekend zijn omdat er nog geen besluit is genomen.

 

Juridisch kader

Er zijn geen consequenties omdat ze nog niet bekend zijn omdat er nog geen besluit is genomen.

 

2 Proces

De bestuurders zijn ervan doordrongen dat de urgentie groot is. Het gaat om een groot

economisch belang en de aanpak van knelpunten op de N211 Wippolderlaan staat buiten kijf. 

Op basis van dit gedeelde uitgangspunt hebben zij overleg gevoerd over de mogelijke varianten

op basis van de rapportages. Hierbij zijn beide varianten op verschillende onderdelen onderzocht.

 

Er is door de Stuurgroep nog geen keuze gemaakt voor een bepaalde variant of samenstelling.

Deze afweging van verschillend gerichte effecten, belangen en kosten vraagt om een goede

betrokkenheid van alle belanghebbenden. Wanneer, op basis van deze betrokkenheid, een

gezamenlijke bestuurlijke keuze voor het vervolg wordt gemaakt, worden PS geïnformeerd.

 

3 Communicatiestrategie

 Andere communicatiemiddelen dan de reguliere zijn niet nodig.

 


