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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-722587689 DOS-2016-
0008666

Onderwerp

Rol provincie in aanpak Grote Kruising Krimpen aan den IJssel

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Krimpenerwaard waarmee de rol en zeggenschap van de provincie Zuid-Holland wordt

verduidelijkt in relatie tot de aanpak van de Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief van Krimpenerwaard over de aanpak

Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel.

 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1 . Gemeente Krimpenerwaard - Brief aanpak Grote Kruising.

2. GS-Brief reactie Krimpenerwaard aanpak Grote Kruising.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 4 februari 2020 -
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1 Toelichting voor het College

 

De gemeente Krimpenerwaard heeft per brief om verduidelijking gevraagd van de rol en

zeggenschap van de provincie Zuid-Holland in relatie tot de reconstructie van de Grote Kruising in

Krimpen aan den IJssel. 

 

Het doel van dit besluit is om de gemeente Krimpenerwaard te informeren over de rol die de

provincie Zuid-Holland heeft in de reconstructie van de Grote Kruising. Daarbij benadrukken wij

dat de aanpak van de Grote Kruising de nodige zorg en aandacht verdient en dat wij ons in de

voortzetting van de onderlinge samenwerking met de betrokken gemeenten, constructief en

opbouwend blijven opstellen. 

 

De provincie Zuid-Holland is wegbeheerder van 1 tak van de Grote Kruising. De provincie hecht

grote waarde aan een goede doorstorming op de N210 en een goede bereikbaarheid van de

Krimpenerwaard. De reconstructie van de Grote Kruising zal leiden tot een verbetering van de

bereikbaarheid op de Algeracorridor en voor de Krimpenerwaard. De provincie werkt graag mee

aan de totstandkoming van een gedragen reconstructieplan en de uitwerking daarvan. 

 

Financieel en fiscaal kader

Bedrag exclusief BTW: niet van toepassing.

Programma: Bereikbaar en verbonden Zuid-Holland.

Financieel riscio: niet van toepassing. 

 

Juridisch kader

Niet van toepassing.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Niet van toepassing.

3 Proces

 

Op korte termijn vindt ambtelijk overleg plaats tussen de provincie en de gemeente

Krimpenerwaard over de vervolgstappen van de aanpak Grote Kruising in Krimpen aan den

IJssel. 

 

4 Participatie

 Niet van toepassing.

 

5 Communicatiestrategie

 Er is geen communicatiestrategie.

 


