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Onderwerp

Wijziging brief Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017
 

Advies

1 . Vast te stellen de gewijzigde brief aan regio Holland Rijnland over de Regionale Woonagenda

Holland Rijnland 2017 naar aanleiding van het besluit van de Statencommissie Ruimte en

Leefomgeving op 6 juni 2018 om een voorstel van gedeputeerde Bom-Lemstra om de locatie

Zwethof alsnog aan de drie hectarekaart van het programma Ruimte toe te voegen af te wachten. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het vaststellen van de gewijzigde brief over de

Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
Gewijzigde GS-brief ‘Actualisering Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017’ aan
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 juni 2018 
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1 Toelichting voor het College

Op 15 mei 2018 heeft u een besluit genomen over van de geactualiseerde Regionale

Woonagenda Holland Rijnland 2017. Provinciale Staten hebben aangaande de aanvaarding van

de regionale woonvisies verzocht om een voorhangprocedure op grond van de ‘Protocolafspraken

met betrekking tot de Wro bevoegdheden van PS en GS’. 

Bij de bespreking van de wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit in de PS-vergadering

van 30 mei 2018 is aangenomen amendement A 615 Schrappen Zoeterwoude-Dorp Zwethof als

woningbouwlocatie. Hiermee hebben PS niet ingestemd met het voorstel van GS om de locatie

Zwethof toe te voegen als woningbouwlocatie van vier hectare op de drie hectarekaart in de

Wijziging VRM 2018. 

Op 6 juni 2018 is uw besluit over de Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017 binnen de

Statencommissie Ruimte en Leefomgeving behandeld. Met de bespreking van Regionale

Woonagenda is tevens besproken de nagezonden brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over

locatie Zwethof in Zoeterwoude. In deze brief geeft de gedeputeerde meer informatie over de

voorgeschiedenis, de kaders binnen de VRM en het proces tot nu toe.

Er is toegezegd dat ten aanzien van de locatie Zwethof in Zoeterwoude gedeputeerde Bom-

Lemstra een voorstel maakt om de locatie alsnog aan de drie hectarekaart van het programma

Ruimte toe te voegen. Dit wordt in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 5

september 2018 besproken. 

 

Dit betekent dat de aanvaardingsbrief naar Holland Rijnland moet worden gewijzigd. In de brief

aan regio Holland Rijnland zijn de volgende zinnen toegevoegd:

 

“Alleen kunnen wij vooralsnog niet instemmen met de locatie Zwethof in Zoeterwoude, omdat die

locatie nog niet op de zogenaamde ‘drie hectarekaart’ van de provinciale Visie ruimte en mobiliteit

is opgenomen. Provinciale Staten wil eerst nog een oordeel vormen over deze locatie gezien de

discussie hierover in het verleden.” (pagina 1 , eerste alinea, en pagina 7, tweede alinea)

 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW: Er zijn geen uitgaven gemoeid met dit besluit.

Programma: aantrekkelijk en concurrerend (taak: 3.5.1 regionale afstemming).

Financiële risico’s: Er zijn geen financiële risico’s gemoeid met dit besluit. 
 
Juridisch kader
Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte. 

2 Proces

 

Naar aanleiding van de voorhangprocedure bij Provinciale Staten worden wijzigingen in de brief

doorgevoerd.

 

3 Communicatiestrategie

 De brief wordt aan de regio Holland-Rijnland verzonden. 


