
1 /2

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-681326694 (DOS-2019-
0001060)

Onderwerp

Financiële schade RijswijkBuiten
 

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan B&W Rijswijk over de financiële schade RijswijkBuiten
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan B&W Rijswijk over de financiële
schade RijswijkBuiten

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in overleg met gedeputeerde
Vermeulen op p3 van de brief de passage mobiliteit te herschrijven met als strekking dat de
provincie graag met de gemeente in gesprek gaat over mobiliteit.
 

Bijlagen
Brief_B&W_Rijswijk_aan_GS_2018-07-10
Brief GS aan BenW Rijswijk over financiële schade RijswijkBuiten

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 maart 2019 5 maart 2019
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1 Toelichting voor het College

 Zie GS-brief aan B&W Rijswijk. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW: er zijn geen kosten verbonden aan dit besluit.

Programma: 3. Aantrekkelijk & Concurrend.

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

 

Juridisch kader

In deze brief stemmen wij in met de toevoeging van woningen in bepaalde delen van

RijswijkBuiten, de transformatie van een bedrijventerrein naar woningen en de transformatie van

een groenbestemming naar bedrijven. De bestemmingswijzigingen die we ondersteunen, passen

binnen de huidige VRM en hierna het omgevingsbeleid. De bestemmingswijzigingen worden

verwerkt in een gemeentelijk bestemmingsplan waarvoor de juridische consequenties voor de

gemeente Rijswijk zijn. 

De wijziging heeft geen juridische consequenties voor de provincie.

2 Proces

 

Op 9 juni 2018 heeft B&W Rijswijk een brief gestuurd met als onderwerp “Proces

revisievergunning DSM”, waarin aandacht wordt gevraagd voor de ontstane financiële situatie

naar aanleiding van de beroepsprocedure van DSM. 

 

Naar aanleiding van deze brief is er op 6 december 2018 een gesprek geweest tussen

Gedeputeerde Bom,  wethouder van der Laar, wethouder Borsboom en burgemeester Bezuijen. 

 

Naar aanleiding van deze brief zal de gemeente een bestemmingsplanprocedure opstarten

waarin de toezeggingen een plek zullen krijgen.

 

3 Communicatiestrategie

 Niet van toepassing.  

 


