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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-767388598 DOS-2021-

0001193

Onderwerp

Beantwoording Statenvragen 3725 D66 ruimtelijke ontwikkeling Zuidbuurt 13 te Maassluis

Advies

1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen nr. 3725 van D66 over de
beantwoording van de brief van Midden-Delfland over een ruimtelijke ontwikkeling aan
de Zuidbuurt 13 in Maassluis.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording van Statenvragen
nr. 3725 van D66 over een ruimtelijke ontwikkeling aan de Zuidbuurt 13 in Maassluis.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

 Beantwoording statenvragen 3725 Statenfractie D66 - Ruimtelijke ontwikkeling Zuidbuurt
13.

 Brief van de Vereniging Midden-Delfland d.d. 7 december 2020 over de verplaatsing van
een deel van het Bedrijf Lely naar de Zuidbuurt Maassluis.

 Brief van de Vereniging Midden-Delfland d.d. 7 december 2020 over
woningbouwontwikkeling ontwikkelingen aan de Zuidbuurt Vlaardingen.

 Antwoordbrief aan de Midden-Delfland Vereniging over ontwikkelingen aan de Zuidbuurt
Maassluis en Vlaardingen.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 2 maart 2021 9 maart 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Zie de beantwoording van de schriftelijke vragen

De vragen hebben betrekking op de beantwoording van de brief van de Midden-Delfland

Vereniging over de ontwikkelingen aan de Zuidbuurt in Maassluis. De beantwoording van die brief

staat ook ter vaststelling op de agenda van deze vergadering.

De brieven van en aan de Vereniging zullen  als bijlage worden meegezonden bij de

beantwoording van de Statenvragen.

Inhoudelijk wordt verwezen naar hetgeen daarover ook in het GS-voorstel bij de beantwoording

van deze brief is opgenomen.

Voor het overige geen bijzonderheden.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

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

Juridisch kader

Geen bijzonderheden

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Zie onder 1, beantwoording brief Midden-Delfland Vereniging over de ontwikkelingen aan de

Zuidbuurt.

 

3 Proces

 Geen bijzonderheden

 

4 Participatie en rolneming

 n.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

Beantwoording van de vragen wordt na vaststelling toegezonden aan Provinciale Staten.

 


