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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-767122942 DOS-2020-

0005719

Onderwerp

Brief van GS aan PS mbt laatste ontwikkelingen bediening bruggen en sluizen

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin Provinciale Staten worden

geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de bediening van de provinciale

bruggen en sluizen.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ontwikkelingen met betrekking tot de

bediening van de provinciale bruggen en sluizen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- GS brief - Brief van GS aan PS mbt laatste ontwikkelingen bediening bruggen en sluizen.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

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

 

Met bijgevoegde brief van GS aan PS worden de Staten geïnformeerd over de laatste

ontwikkelingen rondom de bediening van de provinciale bruggen en sluizen. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 2 - Bereikbaar Zuid-Holland

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

Juridisch kader

N.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Er is geen specifieke besluitvorming aan vooraf gegaan. Wel wordt in de brief ook kort ingegaan

op de beoogde Slimme Centrale. Met het Kaderbesluit Infrastructuur 2020 zijn de Staten reeds

geïnformeerd over het voornemen om deze nieuwe bediencentrale te realiseren, ter vervanging

van een tweetal bestaande bediencentrales en de verkeersmanagementdesk. De voorbereiding

hiervan is momenteel in volle gang en naar verwachting kunnen wij voor de zomer een

uitvoeringsbesluit voorleggen aan PS.

 

3 Proces

 

De Staten worden met één overzichtelijke brief geïnformeerd over de diverse ontwikkelingen

rondom de bediening van de bruggen en sluizen. Met name waar het de storingen aan de

(bediening van de) kunstwerken betreft is er een relatie met de Versterkingsaanpak Beheer en

Onderhoud Beweegbare Kunstwerken. Over de voortgang van de versterkingsaanpak zijn de

Staten eerder middels een GS-brief geïnformeerd in juli en november 2020. Het is de bedoeling

dat er in de loop van dit (voor)jaar opnieuw een brief over de voortgang aan PS wordt gestuurd.

Daarnaast wordt er ook voor de commissie Bereikbaarheid&Energie op 3 maart een technische

sessie georganiseerd over beweegbare kunstwerken.  

 

4 Participatie en rolneming

 N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 N.v.t.


