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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-693088107 (DOS-2007-
0001083)

Onderwerp

1e Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsfase RijnlandRoute

Advies

1 . De 1 e Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsfase RijnlandRoute vast te stellen.

2. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen waarmee de 1e Voortgangsrapportage 2019

Uitvoeringsfase RijnlandRoute ter kennisname wordt aangeboden.

3. De publiekssamenvatting over de 1 e Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsfase

RijnlandRoute vast te stellen.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- in de GS-brief aan PS een passage op te nemen over het noodlottig ongeluk waarbij een
bouwvakker is omgekomen en aan te geven dat dit niet in de voorliggende rapportage is
meegenomen omdat deze gaat over de periode 1 -9-2018 t/m 31 -3-2019;

- in de voortgangsrapportage op p11 op te nemen/te verduidelijken wat de genoemde kwartalen
in de planning aangeven (start/gereed/enz.). 

Bijlagen

- Brief aan Provinciale Staten betreffende de 1 e Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsfase 

  RijnlandRoute

- 1 e Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsfase RijnlandRoute

 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 juni 2019 18 juni 2019
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1 Toelichting voor het College

 

Zie GS-brief aan Provinciale Staten.

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan de vaststelling van de 

1e Voortgangsrapportage 2019 uitvoeringsfase RijnlandRoute. De voortgangsrapportage geeft

inzicht in de stand van zaken met betrekking tot het projectbudget. 

 

Totaalbedrag excl. BTW: 

Zie paragraaf 8 Financiën op pagina 15 van de 1 e Voortgangsrapportage 2019 uitvoeringsfase

RijnlandRoute.

 

Programma: 

De middelen voor het project RijnlandRoute vallen binnen programma 2 “Bereikbaar en

Verbonden”.

 

Juridisch kader

In het kader van de Regeling Projecten Zuid-Holland wordt twee keer per jaar gerapporteerd over

de voortgang van het project RijnlandRoute. De Statencommissie Verkeer en Milieu was tot de

provinciale verkiezingen aangewezen als verantwoordelijke Statencommissie voor de advisering

over en behandeling van de RijnlandRoute. Het is op het moment van opstellen van dit voorstel

nog niet bekend welke Statencommissie als verantwoordelijke commissie zal worden

aangewezen. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Zie Paragraaf 1 , Juridisch kader. 

 

3 Proces

 

Na vaststelling door Gedeputeerde Staten zal de 1e Voortgangsrapportage 2019 uitvoeringsfase

RijnlandRoute aan Provinciale Staten ter kennisname worden aangeboden

 

4 Participatie

 Niet van toepassing.

 

5 Communicatiestrategie

 

Er is geen verdere communicatiestrategie bepaald. Volstaan kan worden met de

publiekssamenvatting.

 


