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Ter informatie sturen wij u toe onze brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van

de gemeente Alphen aan den Rijn met de titel ‘Uitbreidingslocaties Alphen’. 

 

Hieronder volgt kort de inhoud van deze brief. 

 

Op 17 januari 2020 is er een bestuurlijk overleg geweest met de gemeente Alphen over

woningbouw en nut en noodzaak van uitbreidingslocaties. Gedeputeerde Koning heeft daar

aangegeven dat zij op dit moment een uitbreidingslocatie voor 2030 niet nodig acht, omdat

Alphen aan de Rijn voldoende binnenstedelijke mogelijkheden heeft tot 2030. Sindsdien benadert

de wethouder Wonen Van As van de gemeente Alphen aan den Rijn regelmatig de pers over het

ontwikkelen van uitbreidingslocaties voor woningbouw. Ook heeft hij hierover contact gezocht met

mevrouw Van Veldhoven, minister voor Wonen en Milieu (ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties). Wij willen ons standpunt richting de gemeente Alphen nog eens duidelijk

markeren met deze brief. De brief wordt ook ter kennisname gestuurd aan de gemeenteraad van

Alphen aan den Rijn en aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

http://www.zuid-holland.nl
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Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen
 

- GS-Brief aan college B en W van de gemeente Alphen aan den Rijn inzake

uitbreidingslocaties woningbouw Alphen;

- GS-Brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake

uitbreidingslocaties woningbouw Alphen;

- GS-Brief gemeenteraad Alphen over brief aan college;

- Persbericht Alphen aan den Rijn inzake Toekomstperspectief Landschap en Stad van 11

februari 2020;

- Artikel ad 22 februari 2020 Alphen masseert provincie om extra woningbouw mogelijk te

maken Anders zijn we binnen drie jaar uitgebouwd;

- Artikel Alphens.nl 17 februari 2020 Bouwen in de Gnephoekpolder is lange termijn

planning;

- Artikel studio Alphen 11 februari 2020 Alphen wil bouwen in de Gnephoek.


