
1/2

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-671485661 (DOS-2013-

0004765)

Onderwerp

Brief aan Provinciale Staten over de voortgang van de Bestuurlijke afspraken Schieoevers 

gemeente Delft – provincie Zuid-Holland

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de voortgang van de bestuurlijke 

afspraken Schieoevers tussen de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voortgang van de bestuurlijke afspraken 

Schieoevers tussen de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. GS-brief aan PS over de voortgang van de Bestuurlijke afspraken Schieoevers gemeente 

Delft – provincie Zuid-Holland

2. Persbericht gemeente Delft ‘Nieuwe fietsbrug over de Schie’ (ter kennisneming)

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 11 december 2018 1 januari 2019
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1 Toelichting voor het College

Zie GS-brief aan PS.

Financieel en fiscaal kader

Het budget voor de verbreding van de Schie bedraagt € 2,5 miljoen exclusief BTW. De bijdrage 

voor de verplaatsing van loswal en ligplaatsen om de Gelatinebrug te kunnen realiseren 

bedraagt € 2,3 miljoen exclusief BTW. Deze budgetten zijn gedekt uit programma 2, 

Bereikbaar en Verbonden. De voornaamste risico’s bij het project zijn nu het tijdig doorlopen 

van de procedures om de bestemmingsplannen te wijzigen. 

Juridisch kader

Betreft een informatieve brief naar PS, zonder juridische consequenties.

2 Proces

Op 13 maart 2018 zijn PS op de hoogte gesteld van de bestuurlijke afspraken met de gemeente 

Delft over de gebiedsontwikkeling Schieoevers. Verder is in PS op 30 mei 2018 afgesproken 

regelmatig en aan de voorkant de Staten te informeren over hoe de onderzoeken t.a.v. de 

transformatie van Schieoevers in Delft verlopen. Op 13 november 2018 is er een bestuurlijk 

overleg geweest met de wethouders van Delft en Adri Bom-Lemstra, Floor Vermeulen en Rik 

Janssen. Door de principe besluiten die genomen zijn in dit overleg en de voortgang die de 

afgelopen tijd is geboekt is dit een goed moment om de Staten met een brief te informeren.  

3 Communicatiestrategie

Een van de punten in de GS-brief naar PS is het principe besluit tot realisatie van de 

Gelatineburg. In samenwerking met de afdeling communicatie en de gemeente Delft is een 

persbericht opgesteld om aan te kondigen dat deze brug zal worden gebouwd. Het persbericht 

wordt verstuurd nadat PS de brief van GS ontvangen heeft. Het persbericht is ter kennisneming 

bijgevoegd.

PZH-2018-671485661 dd. 11-12-2018


