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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-760432019 DOS-2018-

0006572

Onderwerp

Bericht in het kader van de gemaakte afspraken Informatieverstrekking over planbeoordeling

Advies

1.  Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten met het onderwerp

'Bericht in het kader van de gemaakte afspraken ‘Informatieverstrekking over

planbeoordeling';

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het bericht aan Provinciale Staten in het kader

van de gemaakte afspraken ‘Informatieverstrekking over planbeoordeling’.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- Na te gaan of de informatie over de warmterotonde die in de brief aan PS staat, o.a. over de
planning van besluitvorming door PS, bij Gasunie bekend is;
- In de brief aan PS te verduidelijken wat de bedoeling en reikwijdte van de brief is. Het gaat om:
(1) de rapportage over het e-formulier en (2) het aanstippen van ontwikkelingen vanuit de RO-
kant. GS willen niet de verwachting bij PS wekken dat zij elk jaar een overall rapportage van
projecten van GS zullen ontvangen. De portefeuillehouders rapporteren al afzonderlijk over de
projecten aan PS.

Bijlagen

- De brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten met het onderwerp ‘Bericht in het

kader van de gemaakte afspraken ‘Informatieverstrekking over planbeoordeling’’;

- Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro inzake het voorontwerp bestemmingsplan Nieuw-

Valkenburg, gemeente Katwijk;

- Overzicht provinciale reacties op gemeentelijke plannen, 2019.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 15 december 2020 22 december 2020
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1 Toelichting voor het College

 

De door Gedeputeerde Staten met Provinciale Staten naar aanleiding van de casus Zwethof

afgesproken werkwijze ‘informatieverstrekking over planbeoordeling’ houdt in dat Provinciale

Staten in kennis worden gesteld op het moment dat er vooroverleg over concrete planvorming op

een door Provinciale Staten aangewezen locatie heeft plaatsgevonden. Onlangs is een

vooroverlegreactie uitgegaan met betrekking tot de ontwikkeling van Valkenburg (een door

Provinciale Staten aangewezen locatie).

De door Provinciale Staten aangewezen locaties zijn:

Valkenburg; Zuidplaspolder; Gnephoek Alphen aan den Rijn; Duivenvoorde corridor; Monster-

Noord ontwikkellocatie; Zwethof Zoeterwoude; Schieoevers; Bleizo; Decathlon Schiedam en Den

Haag; Kustbebouwing o.a. strandhuisjes Kijkduin; Suikerfabriekterrein (glastuinbouw); Broek en

Simontjespolder Teylingen; Vliegveld RTHA; Oude Polder Pijnacker Nootdorp; Warmterotonde;

Duinpolderweg; Verlengde Bentwoudlaan/N11/N207; inprikker Den Haag, Beatrixlaan Rijswijk;

Ridderkerklijn; Pijnacker Nootdorp tennispark;  Buijtenland van Rhoon en het Provinciaal

landschap Midden Delfland.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : N.v.t.

Programma  : Ambitie 6 – Sterke Steden en Dorpen

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

Juridisch kader

N.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

- Op 19 december 2018 is door Provinciale Staten een besluit genomen over ‘Werkwijze

planbeoordeling en voorstellen over informatievoorziening’.

- In reactie hierop is per brief van 12 februari 2019 (PZH-2019-680778238) door Gedeputeerde

Staten de werkwijze van Gedeputeerde Staten ten aanzien van de gevallen die bij het besluit

van Provinciale Staten als politiek-bestuurlijke gevoelige situaties zijn geclassificeerd met

Provinciale Staten gedeeld. 

 

3 Proces

 

Met het aanbieden van de vooroverlegreactie inzake het voorontwerp bestemmingsplan Nieuw-

Valkenburg van de gemeente Katwijk wordt voldaan aan de gemaakte afspraken met Provinciale

Staten. Provinciale Staten  kunnen eventueel aanvullende punten op de voorontwerpreactie

aandragen. Deze punten zullen in een aanvullende reactie aan het college van burgemeester en

wethouders worden meegegeven.

 

Naast de vooroverlegreactie van de gemeente Katwijk delen is in de brief ook informatie

aangaande andere gevallen die zijn geclassificeerd als een politiek-bestuurlijke gevoelige situatie
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opgenomen. Met betrekking tot deze gevallen zijn Provinciale Staten vaak al vanuit het project of

opgave geïnformeerd. In analogie op de gemaakte afspraken is deze informatie in de brief nog

beknopt neergezet. 

4 Participatie en rolneming

 

De rolneming is de rol van de rechtmatige overheid. Legitimiteit en rechtmatigheid van het

overheidshandelen staan bij dit besluit centraal. Er zijn geen externe actoren betrokken. Het

besluit wordt genomen in het kader van gemaakte werkafspraken tussen Gedeputeerde Staten en

Provinciale Staten. De participatievorm  van Gedeputeerde Staten richting Provinciale Staten is

informeren.

 

5 Communicatiestrategie

 N.v.t

 


