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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-731999621 DOS-2017-
0004225

Onderwerp

Brief aan college Alphen aan den Rijn over standpunt GS inzake uitbreidingslocaties kern Alphen.

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan het college van Burgemeesters en Wethouders van de

gemeente Alphen aan den Rijn inzake uitbreidingslocaties voor woningbouw bij de kern

Alphen;

2. Vast te stellen de brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

inzake uitbreidingslocaties woningbouw Alphen aan den Rijn ;

3. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn

inzake de brief aan het college over uitbreidingslocaties woningbouw bij de kern Alphen; 

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake uitbreidingslocaties Alphen aan den

Rijn;

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij de brief aan het college van B & W

van de gemeente Alphen aan den Rijn inzake uitbreidinglocaties Alphen.

 

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om inzake de brief aan het college
van Alphen aan den Rijn:
- De toonzetting aan te passen;
- De tekst bij het kopje ‘Resumerend’ naar voren te halen:
- Te verduidelijken wat er bedoeld wordt met ‘onorthodoxe locaties’. 
 
Mevr. Koek neemt voorafgaand aan de verzending van de brief telefonisch contact op met de
gemeentesecretaris ter aankondiging van de brief.
 

Bijlagen

1 . GS-brief aan college B en W van de gemeente Alphen aan den Rijn inzake

uitbreidingslocaties woningbouw Alphen;

2. GS-brief aan Provinciale Staten inzake uitbreidingslocaties woningbouw Alphen;

3. GS-brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake

uitbreidingslocaties woningbouw Alphen;

4. GS-brief gemeenteraad Alphen over brief aan college;

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

februari 2020;

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

maken Anders zijn we binnen drie jaar uitgebouwd;

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 31 maart 2020 n.v.t.
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7. Artikel Alphens.nl 17 februari 2020 Bouwen in de Gnephoekpolder is lange termijn

planning;

8. Artikel studio Alphen 11 februari 2020 Alphen wil bouwen in de Gnephoek.
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1 Toelichting voor het College

 

Zie brief aan Provinciale Staten.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW: Er zijn geen financiële consequenties.

Ambitie: Ambitie 6 – Sterke Steden en Dorpen.

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

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische risico’s. Het provinciale beleidskader dat ten grondslag ligt aan dit voorstel

is het Omgevingsbeleid beleidskader ‘Verstedelijking en Wonen’. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Er heeft geen eerdere besluitvorming door Gedeputeerde Staten plaatsgevonden.

 

3 Proces

 

De gemeente Alphen aan den Rijn wordt per brief geïnformeerd over het provinciale standpunt

ten aanzien van woningbouw in Alphen aan den Rijn. De brief aan het college van B & W van de

gemeente Alphen aan den Rijn wordt ook ter kennisname verstuurd naar de gemeenteraad van

Alphen aan den Rijn, naar Provinciale Staten en naar de Minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties. 

 

4 Participatie

 

Op ambtelijk niveau is samen met de gemeente regelmatig overleg over de voortgang van het

woningbouwprogramma van Alphen aan den Rijn. Op 17 januari 2020 is er ook op bestuurlijk

niveau hierover overleg geweest tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan

den Rijn.  

 

5 Communicatiestrategie

 

Zie punt 3 voor wat betreft de verspreiding van de brief. Daarnaast zal de publiekssamenvatting

bij het GS-besluit openbaar worden gemaakt.

 


