BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 19 APRIL 2016

Besluitenlijst van de vergadering 12 april 2016 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Janssen

Registratienr.
PZH-2016-548738771

Onderwerp
Programma Bodemdaling

Beslissing
Programma Bodemdaling
1.

2.

Vastgesteld het provinciaal programma bodemdaling
2016-2019, en de daarin opgenomen programma
termijn, ambities en strategische actielijnen,
sturingsfilosofie van netwerkend werken en ruimte
voor dynamisch en adaptief programmeren.
Vastgesteld de 5 minuten versie waarmee PS
worden geïnformeerd.

Conform
A2

Vermeulen

PZH-2015-550304155

Ontwikkelingen openbaar vervoer in ZuidHolland

1.

Vastgesteld de brief aan Provinciale Staten over de
ontwikkelingen binnen het openbaar vervoer in ZuidHolland

Vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder om de brief op onderstaande
punten aan te vullen:
•
bij energietransitie OV aandacht besteden aan
het recent met de staatssecretaris getekende
convenant over emissievrij rijden in 2025;
•
vermelden integrale aanpak Waterbus in het
kader van DAV-concessie;
•
bij veiligheid de discussie benoemen over het
afschaffen van cash-betalingen in het OV.
A3

Vermeulen

PZH-2016-549851329

Reactie ontwerp Uitvoeringsagenda
Bereikbaarheid

1.

2.

Vastgesteld de reactie op de ontwerp
Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid van de MRDH,
conform bijgevoegd concept.
Vastgesteld de 5-minuten versie, waarmee de
reactie op de ontwerp Uitvoeringsagenda
Bereikbaarheid van de MRDH ter kennisgeving aan
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Besluitenlijst van de vergadering 12 april 2016 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg A3)

Provinciale Staten worden aangeboden.
Vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder om de brief op onderstaande
punten aan te vullen en/of aan te passen:
•
aandacht besteden aan het recent met de
staatssecretaris getekende convenant over
emissievrij rijden in 2025;
•
vermelden integrale aanpak Waterbus in het
kader van DAV-concessie;
•
tekstuele aanpassing zin omtrent laatste metro.

A4

Vermeulen

PZH-2016-550358016

1e Voortgangsrapportage RijnlandRoute 2016

1.
2.

Vastgesteld de 1e Voortgangsrapportage
RijnlandRoute 2016 voor Provinciale Staten.
Vastgesteld de brief van Gedeputeerde Staten aan
Provinciale Staten waarmee de 1e
Voortgangsrapportage RijnlandRoute 2016 ter
kennisname wordt aangeboden.

Conform
A5

Bom-Lemstra

PZH-2016-550162099

Reactieve aanwijzing ten aanzien van
detailhandel op het VBP Forepark-Rhônevan de
gemeente Den Haag

1.

Reactieve aanwijzing ex artikel 3.8, lid 6 Wro
gegeven op het vastgesteld bestemmingsplan
Forepark-Rhône, gemeente Den Haag, ertoe
strekkende dat de artikelen:
-1.32 grootschalige detailhandel:
detailhandelsbedrijven met een
brutovloeroppervlakte van meer dan 1.500 m2.
-1.62 try & buy:
de mogelijkheid tot het actief uitproberen van
artikelen alvorens tot aankoop over te gaan.
-3.1, lid b:
grootschalige detailhandel in sportartikelen met
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Besluitenlijst van de vergadering 12 april 2016 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

(vervolg A5)

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
try&buy, met dien verstande dat maximaal 1
detailhandelsbedrijf is toegestaan.
-3.4, onder c:
het totale bruto-vloeroppervlak ten behoeve van
grootschalige detailhandel in sportartikelen met
try&buy mag niet meer bedragen dan 9.300 m2.
-3.4 onder d:
het totale winkelvloeroppervlak ten behoeve van
grootschalige detailhandel in sportartikelen met
try&buy mag niet meer bedragen dan 7.200 m2.
-3.4 onder e:
de oppervlakte van try&buy binnen de gebouwen
dient ten minste 20% van het gerealiseerde
brutovloeroppervlak ten behoeve van grootschalige
detailhandel in sportartikelen met try&buy te
bedragen.
-3.4 onder f:
de oppervlakte van try&buy buiten de gebouwen
dient ten minste 500 m2 te bedragen
-3.4 onder g:
binnen het bestemmingsvlak is grootschalige
detailhandel in sportartikelen zonder de mogelijkheid
tot try&buy niet toegestaan; geen onderdeel blijven
uitmaken van het bestemmingsplan Forepark-Rhône,
zoals vastgesteld door de raad van Den Haag op 24
maart 2016.
2.
Brief vastgesteld waarmee de gemeenteraad van
Den Haag op de hoogte wordt gesteld van dit besluit.
3.
Aanwijzing digitaal beschikbaar gesteld met
identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2016x0002741AW-VA01.
Vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder om de bovenbedoelde brief t.k.n.
aan te bieden aan Provinciale Staten.
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Volgnr.

A6

Rapporteur

Van der Sande

Registratienr.

PZH-2015-202503555

Onderwerp

Reactie op accountantsverslag 2015

Beslissing

1.

Vastgesteld de brief van GS aan PS met reactie op
het Accountantsverslag 2015 naar aanleiding van de
controle van de jaarrekening 2015.

Conform
A7 (wordt B1)
CF1

Janssen

PZH-2016-549197079

Zesde Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit in
Zuid-Holland

1.

2.

Vastgesteld de Zesde Voortgangsrapportage
Luchtkwaliteit in Zuid-Holland die een beeld geeft van
de stand van zaken van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit/het
Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Vastgesteld de aanbiedingsbrief aan Provinciale
Staten waarin tevens wordt ingegaan op de
voortzetting van het luchtkwaliteitsbeleid bij de
provincie

Conform
CF2

Van der Sande

PZH-2016-549594356

Eigen risicodrager worden voor de Ziektewet

1. Bepaald om met ingang van 1 juli 2016 het eigen risico
voortvloeiend uit de Ziektewet als PZH te dragen en
niet te verzekeren.
2. Gemachtigd mevrouw M.H.M. van Wulften, hoofd
bureau Expertise en Beleid van de afdeling Personeel
en Organisatie, het aanvraagformulier ARBO-verklaring
t.b.v. eigenrisicodragerschap voor de belastingdienst
namens de PZH te ondertekenen.
NB: De CdK is, na rechtsgeldige besluitvorming door GS,
bevoegd de juridische binding aan te gaan. Hij machtigt
mevrouw M.H.M. van Wulften, hoofd bureau Expertise en
Beleid van de afdeling Personeel en Organisatie het
aanvraagformulier eigenrisicodrager schap voor de
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(vervolg CF2)

Beslissing
belastingdienst namens GS te ondertekenen
Conform

CF3

Van der Sande

PZH-2016-542817308

Vaststellen Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, versie
2016 alsmede de daarop gebaseerde
uitvoeringsregelingen

1. Conform inliggend besluit vastgesteld de door het IPO
voorgestelde technische wijzigingen van de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en de
hierop gebaseerde Uitvoeringsregelingen een en ander
zoals opgenomen in de bijlage behorende bij de brief
van het IWV met kenmerk 07464 van 2 november
2015 met dien verstande dat:
- artikel VII heeft te luiden: Dit besluit treedt in
werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.
- een artikel VIII wordt toegevoegd dat heeft te luiden:
De geconsolideerde teksten van de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en de
Uitvoeringsregelingen van de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies worden
geplaatst in het Provinciaal Blad van Zuid-Holland.
2. Conform inliggend besluit vastgesteld de door het IPO
voorgestelde wijziging van de CAP inzake de
rechtspositie van medewerkers met een
arbeidsbeperking een en ander zoals opgenomen in de
bijlage behorende bij de brief van het IWV
met
kenmerk 7463 van 2 november 2015 met dien
verstande dat dit besluit in werking treedt met ingang
van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin het wordt geplaatst en terugwerkt tot en
met 1 januari 2016.
3. Bepaald dat de geconsolideerde teksten, versie 1
januari 2016, van de CAP en de daarop gebaseerde
Uitvoeringsregelingen worden gepubliceerd in het
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg CF3)

Provinciaal Blad van Zuid-Holland.
Conform

CF4

Bom-Lemstra

PZH-2016-550106932

Memoranda of Understanding 2016-2019 met de
provincies Hebei en Shanghai Pudong

1.

2.

3.

Aangegaan de Memoranda of Understanding 20162019 met de provincies Hebei en Shanghai Pudong
waarin het kader van de samenwerking met de beide
Chinese provincies is vastgelegd.
.Vastgesteld de notitie “Samenwerking met China;
terug- en vooruitblik 2012-2019”, waarin de resultaten
van de samenwerking worden geschetst en de
plannen op basis van de nieuwe MoU’s worden
geschetst.
1e Portefeuillehouder gemachtigd om wijzigingen van
ondergeschikt belang in de Memoranda of
Understanding aan te brengen.

Conform
CF5

Janssen

PZH-2016-543671731

Overname bodemovereenkomsten van SBK
door provincie Zuid-Holland en BBL

1.

2.

3.

Als uitwerking van het besluit van 18 november
2014 (PZH-2014-487558773). ingestemd met de
overdracht van de elf overeenkomsten tussen de
Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard en de
provincie Zuid-Holland met betrekking tot de
afdekking van in het verleden gerealiseerde
slootdempingen aan de provincie Zuid-Holland,
genoemd in bijlage 1.
Geconstateerd dat met de onder 1 bedoelde
overdracht de elf overeenkomsten teniet gaan op
de voet van artikel 6:161, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek.
Als uitwerking van het besluit van 18 november
2014 (PZH-2014-487558773), ingestemd als
economisch eigenaar met de overdracht van de
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg CF5)

196 overeenkomsten tussen de Stichting
Bodembeheer Krimpenerwaard en Bureau Beheer
Landbouwgronden met betrekking tot de
afdekking van in het verleden gerealiseerde
slootdempingen aan de provincie Zuid-Holland,
genoemd in bijlage 2.
NB. De Commissaris van de Koning gaat, na
rechtsgeldige besluitvorming door Gedeputeerde Staten,
de juridische binding aan en machtigt daartoe het hoofd
van de afdeling Ontwikkeling en Grondzaken, dhr.
A.G.P.M. Maas, om de verklaring behorende bij de akten
van overdracht, als bedoeld onder 1 en 3, namens de
provincie te ondertekenen.
Conform

CF6

Vermeulen

PZH-2016-550799025

Brief aan FNV Streekvervoer inzake vrijwilligers
in het openbaar vervoer

1.

Vastgesteld de brief aan FNV Streekvervoer
waarin een toelichting wordt gegeven op de inzet
van vrijwilligers in het OV in Zuid-Holland

Conform
CF7

Vermeulen

PZH-2016-543796116

Uitvoeringsovereenkomst N211 Wippolderlaan

1.

2.

Aangegaan de uitvoeringsovereenkomst
“Verbetering doorstroming verkeer Project N211
Wippolderlaan” met de gemeenten Westland en
Midden-Delfland.
Gedeputeerde F. Vermeulen gemachtigd tot het in
de overeenkomst doorvoeren van redactionele
wijzigingen van ondergeschikt belang.

NB: De Commissaris van de Koning is, na rechtsgeldige
besluitvorming door GS, bevoegd de juridische binding
aan te gaan. Hij machtigt daartoe F. Vermeulen,
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(vervolg CF7)

Beslissing
gedeputeerde om de uitvoeringsovereenkomst
“Verbetering doorstroming verkeer Project N211
Wippolderlaan” met de gemeenten Westland en MiddenDelfland te ondertekenen
Conform

CF8

Vermeulen

PZH-2016-550520722

Antwoordbrief GS op brief MRDH inzake
Overgaagbrug

1.

Vastgesteld de antwoordbrief aan de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Vervoersautoriteit inzake de Overgaagbrug

Conform
CF9

Vermeulen

PZH-2016-550412211

Overeenkomst inzake samenwerkingsverband
Bereik!

1

2.

Aangegaan de samenwerkingsovereenkomst met
Bereik! voor de periode 2016-2019, inzake de
regionale samenwerking voor verbetering van de
bereikbaarheid, met de regionale partners:
Rijkswaterstaat (namens Ministerie van Infrastructuur
en Milieu), Metropoolregio Rotterdam-Den Haag,
gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam en
Havenbedrijf Rotterdam;
Gemachtigd de heer F. Vermeulen, gedeputeerde
Verkeer en Vervoer, voor het namens de Provincie
ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst
met Bereik! met de regionale partners:
Rijkswaterstaat (namens Ministerie van Infrastructuur
en Milieu), Metropoolregio Rotterdam-Den Haag,
gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam en
Havenbedrijf Rotterdam;

N.b. De commissaris van de Koning is, na rechtsgeldige
besluitvorming door Gedeputeerde Staten, bevoegd de
juridische binding aan te gaan. Hij machtigt de heer F.
Vermeulen de overeenkomst namens de Provincie Zuid-
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(vervolg CF9)

Beslissing
Holland te ondertekenen.
Conform

CF10

Vermeulen

PZH-2016-549748964

Voortgang R-net buscorridors

1.

Vastgesteld de brief aan PS betreffende voortgang Rnet buscorridors conform inliggend concept.

Conform
CF11

Janssen

PZH-2016-550303049

Beslissing op bezwaar van mr. S.W. Boot
namens Sime Darby Unimills BV van 1
december 2015 tegen besluit 26 oktober 2015
inzake last onder dwangsom

Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie
Awb de door S.W. Boot namens Sime Darby Unimills B.V.
op 1 december 2015 ingediende bezwaren tegen het
besluit van 26 oktober 2015 met kenmerk
2015027927/DNT:
1.
a. Gegrond verklaard voor wat betreft het
argument dat zich door het ongewone voorval
geen nadelige gevolgen voor het milieu buiten
de inrichting hebben voorgedaan of dreigden
voor te doen, zodat bezwaarde niet op grond
van artikel 17.2, eerste lid, van de wet
Milieubeheer gehouden was het ongewone
voorval te melden en op die grond niet
voornoemde bepaling heeft overtreden, zodat
Gedeputeerde Staten niet bevoegd waren
handhavend op te treden.
b. Ongegrond verklaard voor wat betreft de
overige bezwaren.
2.
Het besluit van 26 oktober 2015 met kenmerk
2015027927/DNT herroepen en ingetrokken.
3.
Op grond van de proceskostenregeling een
proceskostenvergoeding toegekend ten bedrage
van € 992,4.
Vastgesteld de brief aan S.W. Boot waarin deze
beslissing op bezwaar wordt medegedeeld.
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Conform

(vervolg CF11)
CF12

Weber

Beslissing

PZH-2016-549629299

Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling
groen Zuid-Holland 2014 in verband met het
vervallen van de paragrafen 3.4.2, 3.4.3, 3.5,
3.7, 3.8 en 4.2 en het wijzigen van paragraaf
3.4.1 en paragraaf 3.10.

1. Vastgesteld het besluit tot wijziging van de
Uitvoeringsregeling groen Zuid-Holland 2014 in
verband met het vervallen van de paragrafen 3.4.2,
3.4.3, 3.5, 3.7, 3.8 en 4.2 en het wijzigen van paragraaf
3.4.1 en paragraaf 3.10.
2. Vastgesteld de 5-minutenversie waarmee Provinciale
Staten worden geïnformeerd over het besluit tot
wijziging van de Uitvoeringsregeling groen ZuidHolland 2014 in verband met het vervallen van de
paragrafen 3.4.2, 3.43, 3.5, 3.7, 3.8 en 4.2 en het
wijzigen van paragraaf 3.4.1 en paragraaf 3.10
Conform

CF13

Van der Sande

PZH-2016-546622390

Overzicht beleids- en subsidieevaluaties 2015

1. Kennisgenomen van het overzicht beleids- en subsidieevaluaties 2015.
2. Vastgesteld de 5-minuten versie voor Provinciale
Staten waarmee Provinciale Staten worden
geïnformeerd over de beleids- en subsidie-evaluaties
die in 2015 verricht zijn.
Vastgesteld met machtiging aan portefeuillehouder tot
het aanbrengen van kleine aanpassingen en de
toevoeging van leerpunten uit een ambtelijke evaluatie
VRM.

CF14

Bom-Lemstra

PZH-2016-550673739

Beantwoording statenvragen 3149 Statenfractie
50PLUS Instellen revolverend fonds tbv
levensloopbestendige woningen

Antwoorden vastgesteld conform concept
Conform
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

CF15

Vermeulen

PZH-2016-550587623

Onderwerp
Beantwoording statenvragen 3155 Statenfractie
VVD Overgaagbrug Midden-Delfland

Beslissing
Antwoorden vastgesteld conform concept
Conform

CF16

CF17

Bom-Lemstra

Vermeulen

PZH-2016-551223275

PZH-2016-550911351

Beantwoording statenvragen 3159 Statenfractie
GroenLinks Goede informatievoorziening
rondom vliegveld Rotterdam

Antwoorden vastgesteld conform concept

Beantwoording statenvragen 3161 Statenfractie
PVV Falen van rampenzenders

Antwoorden vastgesteld conform concept

Conform

Vastgesteld met machtiging aan portefeuillehouder
om de tweede zin bij antwoord vraag 3 aan te passen.
CF18

Bom-Lemstra

PZH-2016-550954256

Beantwoording statenvragen 3156 Statenfractie
GroenLinks Sloop huurwoningen Rotterdam

Antwoorden vastgesteld conform concept
Conform

CF19

CF20

Weber

Vermeulen

PZH-2016-551625240

PZH-2016-

Beantwoording statenvragen 3162 Statenfractie
50PLUS Opgave aan de gemeente Zwijdrecht
om 6MW windenergie te realiseren

Antwoorden vastgesteld conform concept

Beantwoording statenvragen 3151 Statenfractie
VVD Intercity Den Haag – Brussel

Antwoorden vastgesteld conform concept

Conform

Conform

