
1/2

GS-Voorstel


Besluitnummer

PZH-2017-617756018


(DOS-2007-0007332)

Contact

          

                

                

Onderwerp


Vlietland; Vaststellingsovereenkomst met RCV

Publiekssamenvatting


Gedeputeerde Staten verlenen aan de portefeuillehouder Natuur en Recreatie een tekstueel
mandaat om ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de Vaststellingsovereenkomst met
Recreatiecentrum Vlietland B.V.

Advies
1 Aan gedeputeerde J.F. Weber, portefeuillehouder Natuur en Recreatie, tekstueel mandaat te
verlenen om ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de Vaststellingsovereenkomst met
Recreatiecentrum Vlietland B.V.;

2 De publiekssamenvatting vast te stellen over het aan gedeputeerde J.F. Weber,
portefeuillehouder Natuur en Recreatie,verleende tekstuele mandaat om ondergeschikte
wijzigingen aan te brengen in de Vaststellingsovereenkomst met Recreatiecentrum Vlietland B.V;

3 Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet, juncto
artikel 10, tweede lid onder letter b van de Wet openbaarheid van bestuur ten aanzien van de
informatie over de besluiten   onder 1 en 2 en deze geheimhouding op te heffen op het moment
dat de Vaststellingsovereenkomst door beide partijen is ondertekend.
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1 Toelichting voor het College

Op 12 september 2017 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het aangaan van de

vaststellingsovereenkomst met Recreatiecentrum Vlietland B.V. (RCV) voor onder andere de

uitgifte in erfpacht van grond voor 223 recreatiewoningen in Vlietland.

Teneinde met RCV zo volledig mogelijke instemming te bereiken over de tekst van de

vaststellingsovereenkomst zijn in de vaststellingsovereenkomst nog enkele wijzigingen van

ondergeschikte betekenis doorgevoerd.

Financieel en fiscaal kader

Geen bijzonderheden

Juridisch kader

In navolging van de besluitvorming van 12 september 2017 wordt herhaald dat het onderhavige

besluit geheim is tot het moment dat de Vaststellingsovereenkomst door beide partijen is

ondertekend. Aan dit besluit wordt op grond van artikel 55, eerste lid van de Provinciewet

geheimhouding opgelegd aan eenieder die hiervan kennis draagt. De reden is dat bekendmaking

niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de provincie Zuid-Holland. De

geheimhouding om deze reden is genoemd in artikel 10, lid 2 onder b van de Wet openbaarheid

van bestuur.

2 Proces

Met inachtneming van deze wijzigingen heeft RCV de vaststellingsovereenkomst ondertekend.

In aanvulling op de besluitvorming van 12 september 2017 wordt aan Gedeputeerde Staten

geadviseerd om voor deze wijzigingen het onderhavige aanvullende besluit te nemen.

De besluitvorming van 12 september 2017 regelde dit tekstuele mandaat niet.

Bij instemming ligt de vaststellingsovereenkomst gereed voor ondertekening door de provincie.

De wijzigingen raken niet aan de kern (inhoud, aard of strekking) van de vaststellings-

overeenkomst waarmee Gedeputeerde Staten op 12 september 2017 hebben ingestemd.
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