BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 25 AUGUSTUS 2015

Besluitenlijst van de vergadering 7 juli 2015 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A.1

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2015-526354360

Onderwerp
Inzet restant Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing in het kader van de het
coalitieakkoord

Beslissing
1.

2.

Vastgesteld de brief aan provinciale staten waarin
wordt aangegeven dat het restant ISV budget (€ 9,7
miljoen) naar aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord
(waarin het restant ISV budget was opgenomen als
“Overige reserves”) in de begroting 2016 wordt
ingezet voor activiteiten binnen het programma
Groen, waterrijk en schoon: € 3,2 miljoen voor het
uitvoeringsprogramma Groen, binnen het
programma Aantrekkelijk en concurrerend: € 2,0
miljoen voor Beschermd, bekend en beleefbaar
cultureel erfgoed en binnen het programma
Bereikbaar en Verbonden: € 4,5 miljoen voor het
Kwaliteitsnet Goederenvervoer.
Vastgesteld de 5-minutenversie van GS aan PS.
Gewijzigd vastgesteld: in de brief aan PS worden
enkele zinnen gewijzigd.

A.2

Vermeulen

PZH-2015-521457141

Bestuursovereenkomsten Regionaal
Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

Aangehouden; voor het afdoen van dit voorstel wordt
een mandaat aan de portefeuillehouder gegeven, indien
het stuk niet wordt gewijzigd is hij gemachtigd de
overeenkomst te ondertekenen, indien er wijzigingen
optreden wordt het opnieuw aan GS voorgelegd.

A.3

Vermeulen

PZH-2015-521259712

A13/A16 Inpassingsovereenkomst en
ondertekening Regionaal Uitvoeringsprogramma

Aangehouden; voor het afdoen van dit voorstel wordt
een mandaat aan de portefeuillehouder gegeven, indien
het stuk niet wordt gewijzigd is hij gemachtigd de
overeenkomst te ondertekenen, indien er wijzigingen
optreden wordt het opnieuw aan GS voorgelegd.

A.4

Vermeulen

PZH-2015-526301575

Nota van beantwoording Reacties Spoorvariant
MER Duinpolderweg

1.

2.

De Nota van Beantwoording vastgesteld naar
aanleiding van de toevoeging van de Spoorvariant
aan de milieu effect rapportage Duinpolderweg.
Brief vastgesteld waarmee de Nota van
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg A4)

3.

Beantwoording Reacties Spoorvariant MER
Duinpolderweg aan de indieners wordt
toegezonden
De 5-minuten versie vastgesteld waarin de Nota
van Beantwoording ter kennisname aan Provinciale
Staten wordt aangeboden.

Vastgesteld, tekstueel mandaat voor de
portefeuillehouder indien GS van Noord-Holland de
documenten gewijzigd heeft vastgesteld.
CF1

Van der Sande

PZH-2015-525778351

Ontslag op aanvraag van mevrouw L.A.
Werkhoven-Verheij per 1 september 2015

Conform inliggend besluit en op basis van artikel B.9,
sub a jo. B.10, lid 1 van de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies mevrouw L.A.
Werkhoven-Verheij per 1 september 2015 ontslag op
aanvraag verleend.
Conform

CF2

Van der Sande

PZH-2015-525789917

Benoeming van mevrouw J.M. Nooter tot derde
loco-secretaris met ingang van 1 september
2015

Conform inliggend besluit en op basis van artikel 103
Provinciewet, mevrouw J.M. Nooter, directeur
Concernzaken, per 1 september 2015 benoemd tot
derde loco-secretaris.
Conform

CF3

Weber

PZH-2015-524581245

Behandelvoorstel motie 538 Pilot alternatieve
invulling windenergie

1.
2.

Behandelvoorstel vastgesteld inzake motie 538,
pilot alternatieve invulling windenergie.
5-minuten versie vastgesteld.

Conform
CF4

Weber

PZH-2015-516980390

Instemming grondruil Hillegom

1.

Toestemming verleend aan de stichting Het ZuidHollands Landschap om circa 0,55 ha eerder door
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Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg CF4)

2.

Het Zuid-Hollands Landschap met provinciale
subsidie verworven grond te ruilen met gronden
elders die tot de nog niet gerealiseerde
restantopgave aan EHS behoren;
Brief met deze inhoud vastgesteld conform concept.

Conform
CF5

Vermeulen

PZH-2015-522393870

B121020 N210 - Vaststelling
Weidevogelcompensatie polder N210

1.

2.

Vastgesteld het natuurcompensatieplan
weidevogelgebied als gevolg van de aanleg van
de N210 wegvak Krimpenerwaard.
Ter beschikking gesteld een bedrag van €
253.000,00 ten laste van het project B1231020
N210 Wegvak Krimpenerwaard ten behoeve van
de inrichting en het beheer voor een periode van
12 jaar.

Conform
CF6

CF7

CF8

Bom-Lemstra

Bom-Lemstra

Vermeulen

PZH-2015-526141596

PZH-2015-526080243

PZH-2015-526374193

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PvdD 3067 Bestemmingsplan Torensteepolder
2015

Antwoorden vastgesteld conform concept

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
50Plus 3054 “Haal meer toeristen naar ZuidHolland”

Antwoorden vastgesteld conform concept

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PvdA 3056 Aansluiting Komkommerweg aan
N470

Antwoorden vastgesteld conform concept

Conform

Aangehouden. De beantwoording wordt aangepast ten
aanzien van de rol van de Provincie.

Conform
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Volgnr.

Rapporteur

CF9

Weber

CF10

CF11

Weber

Janssen

Registratienr.
PZH-2015-524887030

PZH-2015-524886593

PZH-2015-522393022

Onderwerp

Beslissing

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PvdD 3062 over schrappen EHS gebied
Splitsingsdam Nieuwe Waterweg

Antwoorden vastgesteld conform concept

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PvdD 3063 over intrekking jachtaktewapenvergunning zwanendrifters Zuid-Holland

Antwoorden vastgesteld conform concept

Bestuurlijke afspraken Basisvisie Recreatie
Toervaart Nederland 2015-2020

1.

Conform

Conform

2.

3.

4.

Aangegaan de bestuurlijke afspraken over de
Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 20152020, voorbereid door de Stichting Waterrecreatie
Nederland - gedateerd 10 juni 2015, inhoudende
provinciale inzet voor behoud, borging en waar
mogelijk verbetering van het netwerk van
recreatieve vaarverbindingen in Zuid-Holland;
Vastgesteld de bijdrage van € 9.300,- per jaar
gedurende 5 jaar aan de Stichting Waterrecreatie
Nederland voor het uitvoeren van de coördinatie,
de actualisatie en de monitoring van de acties die
uit deze bestuurlijke afspraken voortvloeien. Dit op
voorwaarde dat de overige financiering van de
acties geregeld is middels bijdragen van het
ministerie van Infrastructuur & Milieu en de andere
provincies;
Gedeputeerde Janssen gemachtigd om de
bestuurlijke afspraken namens Gedeputeerde
Staten te ondertekenen;
Gedeputeerde Janssen gemachtigd om de tekst
van de bestuurlijke afspraken indien nodig in
overleg met de andere convenantpartijen
redactioneel aan te passen.

NB: De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig
hebben besloten, op grond van artikel 176 Provinciewet
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(vervolg CF11)

Beslissing
de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van
de door de CdK afgegeven machtiging wordt de heer
R.A. Janssen, gedeputeerde van milieu, water en
cultureel erfgoed, gemachtigd om de bestuurlijke
afspraken namens de provincie te ondertekenen
Conform

CF12

Weber

PZH-2015-520842100

Aankoop bufferzonegronden van de Staat
(ministerie EZ)

1.

2.

Ingestemd met het ambtelijk
onderhandelingsresultaat tussen de Staat en de
provincie Zuid-Holland inzake de aankoop ca. 205
ha bufferzonegronden van het Bureau Beheer
Landbouwgronden voor een totaalbedrag van €
4.054.254 te vermeerderen met de kosten voor
notaris en kadastraal recht van ca. € 12.000 (totale
kosten ca. € 4.066.254) en voorts onder de
volgende voorwaarden:
a. overnemen van de verplichting van het Rijk om
bij te dragen aan de realisatie van recreatieve
routenetwerken in het kader van de
Bestuurlijke overeenkomst IODS van 2-9-2010
(maximaal € 1 mln.);
b. het afgesproken geldbedrag over te maken
binnen zes weken na ontvangst van de
bekrachtigingsbrief van de Staat.
Vastgesteld brief aan de staatssecretaris van
Economische Zaken waarin deze in kennis wordt
gesteld van dit besluit en waarin de gemaakte
afspraken worden bevestigd.

Conform
CF13

Janssen

PZH-2015-524780929

Beslissing op bezwaar NTC Tankcontainer
Services Botlek B.V. d.d. 5 november 2014

1.

Conform het advies van de bezwarencommissie
Awb van 18 juni 2015 het bezwaarschrift van NTC
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Registratienr.

(vervolg CF13)

Onderwerp

Beslissing

tegen besluit eerste invordering last onder
dwangsom d.d. 29 oktober 2014

2.

Tankcontainer Services Botlek B.V. van 5
november 2014 tegen het besluit van 29 oktober
2014 tot invordering van de verbeurde dwangsom
gegrond verklaard wat betreft de hoogte en deze
op € 5.000,00 vastgesteld en voor het overige
ongegrond verklaard.
Vastgesteld brief aan NTC Tankcontainer Services
Botlek B.V. met beslissing op bezwaar conform
inliggend concept.

Conform
CF14

Janssen

PZH-2015-524822344

Beslissing op bezwaar NTC Tankcontainer
Services Botlek B.V. d.d. 31 december 2014
tegen besluit tweede invordering last onder
dwangsom d.d. 24 december 2014

1.

2.

Conform het advies van de bezwarencommissie
Awb van 18 juni 2015 het bezwaarschrift van NTC
Tankcleaning B.V. van 31 december 2014 tegen
het besluit van 24 december 2014 tot invordering
van een verbeurde dwangsom ongegrond
verklaard en het bestreden besluit gehandhaafd.
Vastgesteld brief aan NTC Tankcleaning B.V. met
beslissing op bezwaar conform inliggend concept.

Conform
CF15

CF16

Vermeulen

Vermeulen

PZH-2015-526753683

PZH-2015-526660995

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
CDA 3043 Hefbruggen Waddinxveen Boskoop
en Alphen aan den Rijn

Antwoorden vastgesteld conform concept

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
SP 3058 over OV tarieven Hoeksche Waard

Antwoorden vastgesteld conform concept

Conform

Conform
CF17

Vermeulen

PZH-2015-526673702

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
GroenLinks 3061 over OV tarieven Hoeksche
Waard

Antwoorden vastgesteld conform concept
Conform
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

CF18

Vermeulen

PZH-2015-526862496

Onderwerp

Beantwoording brieven gemeente Alphen aan
den Rijn en PCW met betrekking tot hefbrug
Waddinxveen (en Boskoop)

Beslissing

1.

2.

Antwoord op de brief van wethouder Hoekstra van
gemeente Alphen a/d Rijn dd. 4 juni 2015, met
betrekking tot “brugbediening Boskoop”,
vastgesteld conform concept.
Antwoord op de brief van de fractie van de
Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW),
met betrekking tot de “hefbrug Waddinxveen”,
vastgesteld conform concept.

Gewijzigd vastgesteld: in de brief wordt GS aangehaald
en niet de portefeuillehouder
CF19

Janssen

PZH-2015-

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
CDA 3049 Gevaarlijke stoffen in treinwagons

Antwoorden vastgesteld conform concept
Conform

CF20

Janssen

PZH-2015-522379894

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PvdA 3050 over Nieuwe technieken
fijnstofreductie

Antwoorden vastgesteld conform concept
Conform

