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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-662645692 (DOS-2015-
0005387)

Onderwerp

GS-brief aan Provinciale Staten over het beheer van het regionaal hoofdnet voor warmtetransport

Advies

1 . Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, waarin zij worden geïnformeerd over het

beheer van het regionaal hoofdnet voor warmtetransport.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan Provinciale Staten over het beheer

van het regionaal hoofdnet voor warmtetransport.

Besluit GS

Conform advies vastgesteld

Bijlagen

1 . GS-brief aan Provinciale Staten over het beheer van het regionaal hoofdnet voor

warmtetransport

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 september 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

De GS-brief komt voort uit een toezegging van gedeputeerde Weber aan de commissie

Duurzame Ontwikkeling op 4 juli 2018 om hen spoedig nader te informeren over de uitwerking

van kaders voor een ‘open transportnet voor warmte’ opdat Provinciale Staten hierover nog

aanvullingen kan meegegeven.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0

Programma : Programma 3 – Aantrekkelijk en Concurrerend

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s

 

Er zijn geen financiële gevolgen bij de GS-brief aan Provinciale Staten. Er zal geen nieuw besluit

worden genomen. Provinciale Staten zullen geïnformeerd worden over de laatste stand van

zaken en uitgenodigd worden om mee te denken.

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische gevolgen bij de GS-brief aan Provinciale Staten. Er zal geen nieuw besluit

worden genomen. Provinciale Staten zullen geïnformeerd worden over de laatste stand van

zaken en uitgenodigd worden om mee te denken.

 

2 Proces

 

Met de voorgestelde GS-brief wordt de commissie Duurzame Ontwikkeling van Provinciale Staten

door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Provinciale Staten

krijgt op die manier de mogelijkheid om aanvullingen mee te geven.

 

3 Communicatiestrategie

 

De stukken worden na vaststelling door Gedeputeerde Staten op de provinciale website

gepubliceerd in het kader van de actieve openbaarheid. Er is geen aanvullende communicatie

nodig.

 


