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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-718336859 
DOS-2019-0009171

Onderwerp

Afhandeling motie 556 over zoetwaterprotocol

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de afhandeling van motie 556 van het

statenlid Noordermeer (VVD) d.d. 28 januari 2015 over een zoetwaterprotocol.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de afhandeling van motie 556 over een

zoetwaterprotocol.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- GS-brief aan Provinciale Staten over de afhandeling motie 556 over zoetwaterprotocol

- 2018-04-23 Lid-GSbrief Janssen Behandeling van moties en informeren over pakket

maatregelen om zoet water in de toekomst te waarborgen.pdf

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 maart 2020 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Met deze brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de inzet die Gedeputeerde Staten

hebben gepleegd om invulling te geven aan de motie 556 en over nieuwe informatie van het Rijk

die van invloed is op de behandeling van de motie. Op grond van deze brief en eerdere brieven,

zoals beschreven bij punt 2 (Voorafgaande besluitvorming), worden Provinciale Staten verzocht

om motie 556 als afgehandeld te beschouwen. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW:  n.v.t.      

Programma: 1  Groen, Waterrijk en Schoon 

Financiële risico’s:  n.v.t. 

 

Juridisch kader

n.v.t.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Afgelopen jaren zijn Provinciale Staten meerdere keren geïnformeerd over de behandeling van

motie 556. Enkele voorbeelden: 

Lid GS-brief Janssen 23-04-2018: “Op grond van de lid GS-brief d.d. 23 april 2018, de brief

over waterzaken dd 20 december 2016 en de brief over de financiering Grevelingen dd 7 maart

2018 wil ik u verzoeken om de moties 557, 556 en 497 als afgehandeld te beschouwen”.

Provinciale Staten hebben naar aanleiding hiervan de moties 497 en 557 (eveneens over

zoetwater) afgedaan, maar niet motie 556.  

Lid GS-brief Janssen 7-04-2017 met onderwerp ‘behandeling moties 497 en 556’, waarin is

aangegeven op welke manier GS invulling hebben gegeven aan de moties sinds het indienen

ervan. Dit in aanvulling op de lid GS-brief Janssen 20-12-2016 met onderwerp ‘informeren

waterzaken en behandeling moties’. 

 

De voorgestelde brief aan Provinciale Staten geeft nieuwe informatie die van invloed is op de

afhandeling van de motie. 

3 Proces

 

De vast te stellen brief zal aan Provinciale Staten worden verzonden.

4 Participatie

 

n.v.t.

5 Communicatiestrategie

 n.v.t.


