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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-664167458 (DOS-2013-
0002692)

Onderwerp

Reactie op inspraak van dhr. Smits in commissievergadering Ruimte en Leefomgeving 05-09-

2018 met betrekking tot ruimtelijke kwesties in de gemeente Sliedrecht

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten als reactie op de inspraak van dhr. Smits

in de commissievergadering Ruimte en Leefomgeving van 05-09-2018 met betrekking tot

ruimtelijke kwesties in de gemeente Sliedrecht. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de reactie op de inspraak van dhr. Smits in de

commissievergadering Ruimte en Leefomgeving van 05-09-2018 met betrekking tot

ruimtelijke kwesties in de gemeente Sliedrecht.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- GS-brief aan Provinciale Staten - Reactie op inspraak van dhr. Smits in commissievergadering

Ruimte en Leefomgeving 05-09-2018

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 2 oktober 2018 N.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Dhr. Smits uit Sliedrecht heeft enkele keren ingesproken in de Statencommissie Ruimte en

Leefomgeving. In de vergadering van 29 november 2017 heeft hij gewezen op enkele

ontwikkelingen die spelen in de gemeente Sliedrecht. In antwoord daarop heeft gedeputeerde

Bom – Lemstra op 23 april 2018 een rapportage aan Provinciale Staten toegezonden met de

conclusie dat de gemeente Sliedrecht haar wettelijke taken op correcte wijze uitvoert.

 

Op 5 september 2018 heeft dhr. Smits, naar aanleiding van enkele nieuwe (ruimtelijke) kwesties,

opnieuw ingesproken in de Statencommissievergadering. Aan Provinciale Staten is toegezegd

een schriftelijke reactie te geven op deze inspraak. De brief aan Provinciale Staten is het resultaat

van afstemming tussen de provincie, gemeente Sliedrecht, Omgevingsdienst Haaglanden en

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. In lijn met de conclusie uit de vorige rapportage luidt ook nu

de conclusie dat de gemeente handelt binnen de provinciale regels.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW: € 0,- 

Programma: Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend, doel 3-4 Goede ruimtelijke kwaliteit

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

 

Juridisch kader

Geen bijzonderheden

 

2 Proces

 Zie de toelichting onder 1 .

 

3 Communicatiestrategie

 Geen bijzonderheden

 


