BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 19 JANUARI 2016

Besluitenlijst van de vergadering 12 januari 2016 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

A1

Bom-Lemstra

PZH-2016-541063843

Bemiddeling discussie milieuzonering
bedrijventerrein A20 Westland

Aangehouden

A2

Vermeulen

PZH-2015-538545657

Doorvaarhoogte spoorbrug over
Kerstanjewetering (Rijswijk)

1.

2.

Vastgesteld de brief van Gedeputeerde Staten aan
de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over
de voorziene doorvaarhoogte van een nieuwe
spoorbrug over de Kerstanjewetering (Rijswijk)
De maximale hoogte van co-financiering bepaald op
70.000 euro van de meerkosten van een alternatief
brugontwerp met een doorvaarhoogte van 1.80, ten
opzichte van het oorspronkelijke ontwerp.

Portefeuillehouder heeft tekstueel mandaat om
aanpassingen door te voeren t.a.v. de beschrijving
van de specifieke juridische situatie en dat er sprake
is van een financiële bijdrage ipv overleg over een
eventuele co-financiering.
A3

Smit

PZH-2016-540770702

Evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk
Toezicht

1.

2.

Kennisgenomen van de reacties van gemeenten op
de verbetervoorstellen voor de implementatie van het
interbestuurlijk toezicht;
Brief aan de colleges van Burgemeester en
Wethouders van de Zuid-Hollandse gemeenten
vastgesteld, waarmee de gemeenten worden
geïnformeerd over het totaalbeeld van de
gemeenteljke reacties en de Handreiking
Interbestuurlijk Toezicht ten behoeve van de
uitvoering van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht
vanaf januari 2016.

Conform
CF1

Janssen

PZH-2016-541146686

Beantwoording brief Waterschapspartij
Hollandse Delta dec 2015

1.

Vastgesteld de brief aan de fractie van de
Waterschapspartij Hollandse Delta waarin in
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(vervolg CF1)

antwoord op hun brief van december 2015 wordt
geconcludeerd dat er op dit moment geen reden is
om regulerend en handhavend op te treden.
Portefeuillehouder heeft tekstueel mandaat om op
diverse punten de brief te nuanceren en duidelijker
aan te geven dat er formeel altijd sprake was van niet
meer dan 5 hoogheemraden.

CF2

Bom-Lemstra

PZH-2015-539259793

Behandelvoorstel moties helihaven Spoorlaan
Den Haag

1.

Vastgesteld de brief aan Provinciale Staten over het
behandelvoorstel moties helihaven Spoorlaan Den
Haag.

Portefeuillehouder heeft tekstueel mandaat voor een
aanvulling waarmee wordt aangegeven dat er op dit
moment ivm luchtvaarttoestemmingen nog géén
daadwerkelijk vliegverkeer is en de redactie over
‘zullen moties uitvoeren’ te herformuleren in die zin
dat aangegeven wordt hoe de moties zullen worden
uitgevoerd en wanneer ze als afgedaan beschouwd
kunnen worden.
CF3

Weber

PZH-2016-541140150

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PvdD 3108 over eksters

Antwoorden vastgesteld conform concept
Conform

