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Statenvoorstel

Vergaderdatum GS: 21 april 2020

Portefeuillehouder: Koning, AL
Uiterlijke beslistermijn: n.v.t.

 
Documentnummer: PZH-2020-735378612

Onderwerp

Opheffing geheimhouding Bevindingen, conclusies en

advies mediation projectlocatie Valkenburg

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Provinciale Staten hebben op 4 maart 2020 de door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

opgelegde geheimhouding bekrachtigd op de brief van de mediator van 20 december 2019

met als onderwerp Bevindingen, conclusies en advies mediation projectlocatie Valkenburg.

De gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar hebben een identiek besluit genomen.

 

Met het aangaan van de Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg op 5 maart

2020 is de ontwikkeling van Valkenburg in een nieuwe fase beland. De aan de mediation

deelnemende partijen hebben op 25 maart 2020 daarom alsnog ingestemd met het opheffen

van de geheimhouding.  Het voorliggend Statenvoorstel voorziet hierin, onder het

voorbehoud dat de gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar de geheimhouding eveneens

opheffen.

Inhoud

Juridische aspecten

Provinciale Staten hebben de geheimhouding bekrachtigd op grond van artikel 25 van de

Provinciewet. Hetzelfde artikel biedt Provinciale Staten ook de mogelijkheid de geheimhouding

weer op te heffen

Voorafgaande besluitvorming

Zie bestuurlijke samenvatting van het voorstel.

Proces


Zie bestuurlijke samenvatting van het voorstel.

Procedure

Zie bestuurlijke samenvatting van het voorstel.
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Ontwerp-Besluit

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 april 2020, met het besluitnummer

PZH-2020-735378612;

Gelet op artikel 25, vierde lid, van de Provinciewet;


Besluiten:

Op te heffen de geheimhouding op de brief van de mediator van 20 december 2019 met als

onderwerp Bevindingen, conclusies en advies mediation projectlocatie Valkenburg, onder het

voorbehoud dat de gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar de geheimhouding eveneens

opheffen.

Den Haag, 3 juni 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 
griffier, voorzitter,
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Bijlagen:
-

Den Haag, 21 april 2020

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 
secretaris, voorzitter,


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


