BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 12 JANUARI 2016
Besluitenlijst van de vergadering 5 januari 2016 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Van der Sande

Registratienr.
PZH-2015-539068841

Onderwerp
Start overleg bestuurlijke toekomst Hoeksche
Waard in kader van open arhi-procedure

Beslissing
1.

2.

3.

4.

Uitgenodigd de colleges en gemeenteraden van de
gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk,
Oud-Beijerland en Strijen, het maatschappelijk
middenveld, de bevolking en overige betrokkenen
voor overleg over de bestuurlijke toekomst van de
Hoeksche Waard;
Bepaald dat het onder 1 genoemde overleg gevoerd
wordt in het kader van artikel 8 eerste lid van de
Wet algemene regels herindeling (Wet arhi);
Brief aan de colleges en gemeenteraden van de
gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk,
Oud-Beijerland en Strijen vastgesteld waarmee de
colleges en gemeenteraden worden geïnformeerd
over dit besluit;
5-minutenversie vastgesteld waarmee PS worden
geïnformeerd over dit besluit.

Eerste portefeuillehouder gemachtigd tot tekstuele
wijzigingen in de 5-minutenversie ten aanzien van de
tabel “Stemverhoudingen” (pagina 5), nl. verwijdering
van de rij “Totaal raadsleden” en de laatste vier rijen
en ten aanzien van de eerste alinea van “De fase van
visie-/strategiebepaling” (pagina 5), nl. wijziging van
de laatste twee zinnen daaruit.
Vervallen de bijlage “Algemene beschrijving arhiprocedure”.
Voor het overige conform.
A2

Van der Sande

PZH-2015-539698813

Instellen Interprovinciale herindelingscommissie
Vijfheerenlanden

1.

2.

Kennisgenomen van het verzoek van de gemeenten
Leerdam, Vianen en Zederik aan de provincies
Utrecht en Zuid-Holland d.d. 8 december 2015 voor
het starten van een herindelingsprocedure met als
beoogd resultaat het vormen van een nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden;
Vastgelegd de afspraak met de provincie Utrecht dat
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Besluitenlijst van de vergadering 5 januari 2016 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg A2)

3.

4.

als het herindelingsonderzoek van de IPC geen
doorslaggevende verschillen aan het licht brengt, die
de provinciekeuze voor één van de provincies
billijken, dan de voorkeur van de drie gemeenten
zwaarwegend is voor de provinciekeuze in het
herindelingsontwerp;
Vastgesteld de vijfminutenversie over de
interprovinciale herindelingscommissie
Vijfheerenlanden;
Vastgesteld de voordracht aan Provinciale Staten tot
het instellen van een interprovinciale
herindelingscommissie voor de vrijwillige fusie van de
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik waarbij voor
Zuid-Holland worden voorgedragen voor benoeming
de gedeputeerden R.A.M. van der Sande en A.W.
Bom-Lemstra;

Conform, onder voorbehoud van gelijkluidende
besluitvorming door Gedeputeerde Staten van
Utrecht.
A3

Bom-Lemstra

PZH-2015-52950719

Ondersteuning anticipeerregio’s na 2015

1.

2.

3.

Samenwerking aangegaan met het
samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard voor de
gezamenlijke uitvoering van de
Samenwerkingsagenda Hoeksche Waard 20162020.
Statenvoordracht vastgesteld waarin wordt
voorgesteld om in te stemmen met het verlenen
van een incidentele subsidie van € 60.000,- aan het
samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard voor de
uitvoering van de Samenwerkingsagenda
Hoeksche Waard 2016-2020.
Voorgenomen het samenwerkingsorgaan Hoeksche
Waard een incidentele subsidie te verstrekken van €
145.000,- bestaande uit € 60.000,- beschikbaar
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Besluitenlijst van de vergadering 5 januari 2016 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg A3)

4.

5.

6.
7.

gesteld door Provinciale Staten en € 85.000,- van de
decentralisatie uitkering van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.
Kennis genomen van het standpunt van de
gemeente Krimpenerwaard inzake een
samenwerkingsagenda in het kader van de
bevolkingsdaling en geconstateerd dat er geen
grondslag is om een gedeelte van de
decentralisatieuitkering te bestemmen voor de
gemeente Krimpenerwaard. Uitgesproken de
bereidheid om toekomstige initiatieven van de
gemeente Krimpenerwaard op dit gebied positief te
ondersteunen.
Vastgesteld de brieven waarin het
samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard en de
gemeente Krimpenerwaard in kennis worden
gesteld van bovengenoemde besluiten.
Vastgesteld de 5 minuten versie GS aan PS.
Gemandateerd het bureauhoofd Beleid, afdeling
Ruimte, Wonen en Bodem om tezijnertijd de
incidentele subsidie aan het samenwerkingsorgaan
regio Hoeksche Waard te verstrekken, onder de
voorwaarde dat Provinciale Staten daartoe de
middelen ter beschikking stellen.

Conform, met de volgende tekstwijziging in de brief
aan Krimpenerwaard ten aanzien van de zin: “Mocht
de uitwerking van die agenda … ondersteuning te
geven.”, nl. deze aan te passen met de zin uit het
voorstel voor besluitvorming: “Een alternatief
programma waarmee de facto aan de uitwerking aan
het Actieplan Bevolkingsdaling invulling wordt
gegeven, kan op ondersteuning van de provincie
rekenen.”
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Besluitenlijst van de vergadering 5 januari 2016 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF1

Janssen

Registratienr.
PZH-2016-541099228

Onderwerp
Wijziging kaart reglement van bestuur voor het
waterschap Hollandse Delta

Beslissing
1.

2.

3.

Voordracht vastgesteld ter wijziging van het
reglement van bestuur voor het waterschap
Hollandse Delta. De wijziging betreft het vervangen
van de kaart van bijlage 1
5-minutenversie vastgesteld waarmee de
voordracht aan Provinciale Staten wordt
aangeboden
Bepaald dat het besluit wordt gepubliceerd in het
Provinciaal Blad

Conform.
CF2

Weber

PZH-2015-538376309

Beschikking op bezwaar van De Faunabescherming inzake het doden van vossen
tussen zonsondergang en zonsopgang met een
geweer in combinatie met een kunstmatige
lichtbron (Verschoor)

1.

2.

Contrair aan het advies van de
bezwarencommissie, het bezwaarschrift van De
Faunabescherming tegen het besluit van 21 april
2015, waarbij aan de heer Verschoor een ontheffing
is verleend op grond van artikel 68, eerste lid onder
d van de Flora- en faunawet voor het doden van
vossen gedurende de nacht met gebruikmaking van
geweer en kunstmatige lichtbron, ongegrond
verklaard onder aanvulling van de motivering.
Brief vastgesteld conform concept

Conform.
CF3

Weber

PZH-2015-536368297

Vaststelling Ontwerp-Natuurbeheerplan ZuidHolland 2017

1.

2.

Vastgesteld het Ontwerp-Natuurbeheerplan ZuidHolland 2017 dat als basis dient voor de subsidiëring
vanuit de Subsidieregeling Natuur- en
Landschapsbeheer (SNL) en de Subsidieregeling
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).
Vastgesteld de 5-minutenversie ter kennisgeving
voor PS

Eerste portefeuillehouder gemachtigd tot wijziging
van de ambitiekaart in relatie tot een correcte
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Besluitenlijst van de vergadering 5 januari 2016 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

omlijning van het gebied waar het om gaat (bijlage
Kaart 2 Ontwerp- Natuurbeheerplan 2017) en
gemachtigd tot tekstuele wijziging in het OntwerpNatuurbeheerplan 2017 ten aanzien van paragraaf 4.3
(pagina 20), nl. verwijdering van de eerste alinea
onder “Externe commissie”.
Voor het overige conform.

(vervolg CF3)

CF4

Vermeulen

Beslissing

PZH-2016-541310714

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PvdA 3104 Fietsveiligheid Haringvlietweg

Antwoorden vastgesteld conform concept
Conform.

