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Publicatielijst geheime besluiten uit de periode januari 2014 - 1 maart 2016 die op 17 mei 2016 openbaar zijn (geworden)

Gedeputeerde Staten 17 mei 2016

Porte-
feuille-
houder

PZH-
nummer

Origineel 
GS-

besluit
Onderwerp Besluiten

Van der 
Sande

PZH-2013-
449580038

14-jan-14 Notitie lange termijn inzicht 
kapitaal- en beheerlasten 
Notitie lange termijn inzicht 
kapitaal- en beheerlasten

1. Vastgesteld de notitie lange termijn inzicht beheer- en kapitaallasten (inclusief de bijlagen).
2. Vastgesteld de 5-minutenversie van GS waarmee de notitie lange termijn inzicht kapitaal- en beheerlasten (inclusief 

bijlagen) ter kennisname aan PS wordt aangeboden.
3. Vastgesteld de brief van GS aan PS waarin een toelichting wordt gegeven op de notitie lange termijn inzicht kapitaal- en 

beheerlasten.
4. Stukken openbaar gemaakt na besluitvorming door GS.
Geheimhouding is conform besluit (4) opgeheven op 14/01/2014

Weber PZH-2013-
394512700

28-jan-14 Principebesluit over 
subsidietoekenning aan 
Ridderstee Holiday B.V. voor 
het project Ouddorp Duin

1. Bereidheid uitgesproken om op grond van de Tijdelijke verordening stimulering Voordelta een subsidie toe te kennen aan 
Ridderstee Holiday B.V. te Ouddorp voor de realisering van het project ‘Ouddorp Duin’ van maximaal € 2,5 miljoen, zodat 
de volgende stappen kunnen worden gezet: 

2. de herziene inhoudelijke uitwerking van het project ‘Ouddorp Duin’ wordt voorgelegd aan de Europese Commissie voor de 
toetsing op staatssteunaspecten;na besluit van de Europese Commissie, vaststelling van de herziene beslissing op 
bezwaar en (al dan niet danwel een lagere) toekenning van de subsidie door GS, Ridderstee Holiday B.V. geen 
rechtsmiddelen tegen dit besluit zal aanwenden. 

3. Brief vastgesteld waarmee Ridderstee Holiday B.V. te Ouddorp van dit principebesluit op de hoogte wordt gebracht.
4. Bepaald dat het principebesluit openbaar wordt gemaakt nadat de brief over het principebesluit is verstuurd aan Ridderstee 

Holiday B.V.
Geheimhouding is conform besluit (3) opgeheven op 28/01/2014

Veldhuij
zen

PZH-2014-
459527623

28-jan-14 Afspraken P4 verdeling EFRO 
middelen Kansen voor West II

1. Ingestemd met de afspraken van de vier Randstadprovincies aangaande de verdeling van de EFRO middelen en daaraan 
gekoppelde Rijkscofinancieringsmiddelen voor het Operationeel Programma Kansen voor West II;

2. Besloten de afspraken openbaar te maken op het moment dat deze in een af te sluiten Bestuursovereenkomst formeel zijn 
vastgelegd door de vier grote steden de de provincies in de Randstad.

Geheimhouding opgeheven

De 
Bondt

PZH-2014-
461741980

18-mrt-14 Ontwerp-inpassingsplan 
RijnlandRoute en 
Ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden 
wegverkeerslawaai 
RijnlandRoute.

1. Het ontwerp-inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld.
2. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai RijnlandRoute vastgesteld, zowel voor woningen aan 

provinciale wegen als voor woningen aan wegen waar de gemeente Leiden wegbeheerder van is.
3. Gehonoreerd het verzoek van de gemeente Leiden om voor de hogere grenswaarden procedure voor woningen langs 

gemeentelijke wegen de provinciale coördinatieregeling toe te passen en PS hierover in het voorjaar 2014 te laten 
besluiten.

4. Vastgesteld om bij de Kadernota 2015 aan PS voor te stellen uit de vrijval, die in het MPI ontstaat door het schrappen van 
de Rottelaan (programma Zuidplas/Parallelstructuur A12), een bedrag van € 10 miljoen te reserveren voor gerichte 
(fysieke) maatregelen ter versterking van de waterrecreatie en specifiek de verbinding tussen zee en achterland.

5. De 5-minutenversie aan PS vastgesteld waarmee PS over voorgaande besluiten worden geïnformeerd.
6. De brieven aan de gemeenteraden van Katwijk, Wassenaar, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg 

en Zoeterwoude vastgesteld waarin de gemeenteraden over dit besluit worden geïnformeerd.
7. Bepaald dat het besluit openbaar wordt op 26 maart 2014
8. Eerste portefeuillehouder gemachtigd tot het toevoegen van een brief waarin de situatie rond de hogere grenswaarde wordt

toegelicht aan de bewoners van woningen waar het verlengen van de tunnel waarschijnlijk tot andere resultaten gaat leiden
9. Gedeputeerde Van der Sande gemachtigd tot aanpassingen in de tekst met betrekking tot de bruggen en met betrekking 

tot de beheerslasten
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10. Gedeputeerde Weber gemachtigd tot aanpassingen in de tekst met betrekking tot de Molen langs de A4.
Geheimhouding is conform besluit (7) opgeheven op 26/03/2014

Janssen PZH-2014-
465922493

1-apr-14 Beantwoording en vervolg 
motie 498, intergemeentelijke 
samenwerking Midden-
Holland

1. Vastgesteld de brief aan Provinciale Staten waarin GS een eerste beantwoording geven op motie 498 omtrent 
intergemeentelijke samenwerking Midden-Holland. 

2. Bepaald dat het besluit openbaar wordt gemaakt na vaststelling van de brief in GS
Geheimhouding is conform besluit (2) opgeheven op 01/04/2014

Janssen PZH-2014-
473717323

13-mei-14 Onthouden goedkeuring 
begroting 2014 Lansingerland

1. Op grond van artikel 206 van de Gemeentewet goedkeuring onthouden aan de begroting 2014 van de gemeente 
Lansingerland.

2. Brief aan de gemeenteraad van Lansingerland vastgesteld, waarin dit besluit aan de raad wordt medegedeeld.
3. Bepaald dat dit besluit openbaar wordt na vaststelling door GS.
Geheimhouding is conform besluit (3) opgeheven op 13/05/2014

Van der
Sande

PZH-2014-
472993253

20-mei-14 Wijziging procedure 
behandeling klachten en 
vaststellen nieuwe 
Reglementen

1. vastgesteld de ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland 
2010, waarin een tekstuele wijziging van artikel 3 is geregeld;

2. vastgesteld de voordracht aan Provinciale Staten waarin wordt voorgesteld de verordening tot wijziging van de Verordening 
behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland 2010 vast te stellen, zoals opgenomen in de bijlage;

3. vastgesteld de 5-minutenversie waarmee de voordracht aan Provinciale Staten ter vaststelling wordt aangeboden;
4. vastgesteld het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland 2014 en ter kennisneming aan Provinciale Staten 

aangeboden;
5. vastgesteld het Reglement behandeling klachten Zuid-Holland 2014, onder voorbehoud van instemming door de 

ondernemingsraad, en ter kennisneming aan Provinciale Staten aangeboden;
6. benoemd mevrouw De Bie als klachtfunctionaris en mevrouw Van Heusden en mevrouw Klooswijk als plaatsvervangend 

klachtfunctionarissen;
7. verleend conform portefeuilleverdeling van Gedeputeerde Staten het bestuurlijk mandaat inzake het benoemen, schorsen 

en ontslaan van de klachtfunctionaris en ten minste één plaatsvervanger;
8. verleend het ambtelijk mandaat aan het hoofd bureau Kaderstelling en Controle, afdeling Financiële en Juridische Zaken, 

directie Concernzaken inzake het aanwijzen van de secretaris van de klachtfunctionaris en een of meerdere 
plaatsvervangers;

9. vastgesteld de brieven aan mevrouw De Bie, mevrouw Van Heusden en mevrouw Klooswijk waarmee hun benoeming 
wordt bekendgemaakt;

10. bepaald dat de verordening, genoemd onder 2., en de reglementen genoemd onder 4. en 5., na vaststelling door 
Provinciale Staten respectievelijk Gedeputeerde Staten worden bekendgemaakt door publicatie in het provinciaal blad;

11. geheimhouding opgelegd ten aanzien van de punten 5, 6, 7, 8, 9 en 10 en de daarbij behorende bijlagen tot instemming 
van de Ondernemingsraad is verkregen.

Geheimhouding is conform besluit (11) opgeheven op 20/05/2014

Van der 
Sande

PZH-2014-
474686215

20-mei-14 Bestuurlijk wederhoor bij het 
concept rapport “Openbaar, 
tenzij” van de Randstedelijke 
Rekenkamer

1. Reactie vastgesteld op het rapport “Openbaar, tenzij” van de Randstedelijke Rekenkamer, waarin onder andere de lijnen 
voor de verbeteractiviteiten n.a.v. de aanbevelingen zijn verwoord;

2. Brief vastgesteld waarmee de Randstedelijke Rekenkamer wordt geïnformeerd over de onder 1 gestelde reactie;
3. Geheimhouding opgelegd ten aanzien van de punten 1 en 2 en bijlagen; geheimhouding opgeheven na opheffing embargo 

door Randstedelijke Rekenkamer
Geheimhouding is conform besluit (3) opgeheven op 20/05/2014

Veldhuij
zen

PZH-2014-
475530112

4-jun-14 Aanbieding Advies Veerman 
inzake Buijtenland van Rhoon

1. Kennis genomen van het Advies Veerman, wat in hoofdlijnen erop neerkomt dat de voorziene grootschalige natte 
natuurontwikkeling wordt ingewisseld voor droge akkernatuur en dat de uitvoering van een van bovenaf opgelegd plan 
wordt vervangen door een gezamenlijk proces op weg naar een gedeeld toekomstperspectief.

2. Besloten de hoofdlijnen van het Advies Veerman te aanvaarden als uitgangspunt voor nader overleg met de 
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Staatssecretaris van Economische Zaken en Provinciale Staten.
3. De portefeuillehoudende gedeputeerde gemandateerd het Advies Veerman aan te bieden aan de Staatssecretaris van 

Economische Zaken op 5 juni.
4. Besloten het Advies Veerman na aanbieding aan de Staatssecretaris, openbaar te maken in een bijeenkomst voor 

belangstellenden in het Buijtenland van Rhoon.
5. Vastgesteld de brief van GS aan PS waarmee het rapport ter kennisname aan PS wordt aangeboden.
6. Geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 van de Provinciewet juncto artikel 10, lid 2, letter b van de Wet 

openbaarheid van bestuur.
7. Geheimhouding opgeheven na overleg met de staatssecretaris (voorzien op 5 juni 2014).
8. De portefeuillehoudende gedeputeerde gemachtigd eventuele redactionele wijzigingen in de 5-minutenversie en de brief 

van GS aan PS door te voeren.
9. Vastgesteld de brief aan de Staatssecretaris van Economische Zaken waarmee het rapport aan haar wordt aangeboden.
Geheimhouding is conform besluit (7) opgeheven op 05/06/2014

De 
Bondt

pzh-2014-
466618767

23-jun-14 Ontwerp 
Blankenburgverbinding en 
concept Landschapsplan 
(hoofdlijnen)

1. Ingestemd met de hoofdlijn van het regionaal advies aan de Minister van Infrastructuur & Milieu  over verbetering van het 
ontwerp Blankenburgverbinding, binnen het taakstellend budget, zijnde:
 Aan de noordkant van de Nieuwe Waterweg een kortere, maar lager gelegen Aalkeettunnel zodat de zichtlijnen in de 

Aalkeetpolder en het profiel van de Zuidbuurt behouden blijven en een zover als mogelijk opgeschoven tunnelmond in 
het Oeverbos zodat er meer recreatieoppervlakte behouden blijft;

 Aan de zuidkant van de Nieuwe Waterweg een volledige aansluiting van de Blankenburgverbinding op de A15 waarbij 
de huidige oprit 14 op de A15 bij Rozenburg behouden blijft zodat het onderliggend wegennet wordt ontlast en de 
robuustheid van het netwerk wordt verhoogd.

2. Ingestemd met de hoofdlijnen van het concept Landschapsplan Blankenburgverbinding waarin de verschillende onderdelen 
van het regionaal kwaliteitsprogramma (vormgeving, functionele inrichting en bereikbaarheid van te doorsnijden en 
aanliggende (recreatie)gebieden en mogelijkheden voor natuurontwikkeling en verbetering waterkwaliteit) in samenhang 
zijn uitgewerkt;

3. Gedeputeerde de Bondt gemachtigd om in het regionaal bestuurlijk overleg van 26 juni in te stemmen met het regionaal 
advies en het concept Landschapsplan;

4. Vastgesteld de 5-minutenversie waarmee Provinciale Staten geïnformeerd worden over de inhoud van het regionaal advies 
voor verbetering van de ontwerp Blankenburgverbinding en de hoofdlijnen van het concept Landschapsplan.

Geheimhouding is opgeheven op 23/06/2014

Weber pzh-2014-
478237648

8-jul-14 Advies benoeming dijkgraaf 
Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht

1. Ingestemd met de aanbeveling van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht op grond van artikel 46, derde lid van 
de Waterschapswet;

2. Vastgesteld de brief aan GS van de provincie Noord-Holland waarin het besluit van de aanbeveling van het algemeen 
bestuur van het hoogheemraadschap wordt overgenomen;

3. Geheimhouding opgelegd tot openbaar making van het Koninklijk Besluit tot de benoeming van de dijkgraaf per november 
2014 op basis van artikel 55 Provincie juncto artikel 10, lid 1 Wet openbaarheid van Bestuur.

Geheimhouding is opgeheven.

Van der 
Sande

PZH-2014-
479617923

8-jul-14 Verzelfstandiging 
Groenservice Zuid-Holland

1. Kennisgenomen van bijgevoegde notitie over mogelijke rechtsvormen voor de verzelfstandiging van G.Z-H.
2. Opdracht gegeven tot nadere uitwerking van de rechtsvormen stichting en Bedrijfsvoeringsorganisatie.
3. In de schapsbesturen de dialoog over de onder 2) genoemde rechtsvormen te voeren alvorens een definitief besluit te 

nemen over de gewenste rechtsvorm.
4. 1

e
portefeuillehouder gemachtigd tot wijzigingen.

5. Geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur 
totdat de besluitnota en de bijlage zijn gedeeld met het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad.

Geheimhouding is conform besluit (5) opgeheven op 08/07/2014
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De 
Bondt

PZH-2014-
475543724

15-jul-14 Tracekeuze R-net buscorridor 
Leiden-Katwijk-Noordwijk

1. Kennis genomen van de resultaten van het bestuurlijk overleg Stuurgroep R-net Buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk van 
16 mei jl. over het tracé tussen Leiden Centraal en de Knoop Leiden West;

2. Overeenkomstig de afspraken die zijn gemaakt in de Stuurgroep over het tracé tussen Leiden Centraal en de Knoop 
Leiden West, vastgesteld dat:
a. Tot het moment dat het besluit is genomen over het wel of niet verplaatsen van het busstation Leiden CS naar de 
zeezijde, R-net meerijdt met het autoverkeer over de Plesmanlaan tot aan het busstation voorzijde CS;
b. Door de bussen wordt langsgehalteerd in de Knoop Leiden West en op de Plesmanlaan;
c. Aanvullende maatregelen worden genomen om een snelle, comfortabele en betrouwbare verbinding te kunnen 
garanderen;
d. Geen ruimtereservering voor een vrijliggende busbaan langs de Plesmanlaan en in de Knoop Leiden West nodig is;
e. In het ontwerp RijnlandRoute voor de Knoop Leiden West een ruimtereservering wordt opgenomen, zodat een eindbeeld 
mogelijk blijft waarbij R-net via de Willem Einthovenstraat en Wassenaarseweg gaat rijden; 

3. De aanvullende maatregelen ten laste gebracht van de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk;
4. 4.Vastgesteld de brief aan de colleges van de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Katwijk en Noordwijk en de besturen van 

Holland-Rijnland, Universiteit van Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum met betrekking tot de tracekeuze R-
net buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk; 

5. Vastgesteld de 5-minutenversie, waarbij de brief ter kennisname wordt aangeboden aan PS.
6. Geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 Provinciewet juncto artikel 10, lid 2, letter f van de Wet openbaarheid van 

Bestuur en opgeheven op 18 juli a.s. om 12.00 uur.
7. Nadat de geheimhouding is opgeheven worden de brief zoals bedoeld onder punt 4 verzonden en de 5-minutenversie aan 

PS aangeboden.
Geheimhouding is conform besluit (6) opgeheven op 18/07/2014

Van der 
Sande

PZH-2014-
487677033

30-sep-14 Begroting 2015 en 
Productenraming 2015

1. Vastgesteld de concept Begroting 2015.
2. Vastgesteld het overzicht Beïnvloedbaarheid Reserves Begroting 2015 en deze ter kennisname aan te bieden aan 

Provinciale Staten.
3. Vastgesteld de voordracht aan Provinciale Staten waarin wordt voorgesteld om: 

1) De Begroting 2015 vast te stellen.
2) Het opcententarief op de motorrijtuigenbelasting voor 2015 niet te verhogen en te handhaven op 95,0 opcenten.
3) De nieuwe investeringskredieten conform bijlage  3 vast te stellen.

4. Vastgesteld de 5-minutenversie aan Provinciale Staten, door middel waarvan de concept Begroting 2015 ter vaststelling 
wordt aangeboden.

5. De 1e portefeuillehouder gemachtigd om technische vragen van Provinciale Staten te beantwoorden over de Begroting 
2015. 

6. Vastgesteld de Productenraming 2015, onder voorbehoud van vaststelling van de Begroting 2015 door PS op 12 
november 2014.

7. Geheimhouding opgelegd op grond art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid van Bestuur en 
opgeheven nadat GS in laatste lezing over de begroting een besluit hebben genomen.

Geheimhouding is conform besluit (7) opgeheven op 30/09/2014

De 
Bondt

PZH-2014-
491476692

7-okt-14 BO MIRT 1. Vastgesteld de samenstelling van de delegatie naar het Bestuurlijk MIRT-overleg  Zuidvleugel, te weten: gedeputeerden de 
Bondt (portefeuillehouder Verkeer) en  Veldhuijzen   (coördinerend portefeuillehouder Ruimte).

2. Ingestemd met de concept agenda van het BO-MIRT.
3. Ingestemd met voorbespreking door de delegatie voor de Zuidvleugel.
4. Inzet op hoofdpunten bepaald voor het BO-MIRT, te weten:

a. Ingestemd met mogelijke afspraken en aangereikte aandachtspunten bij strategische discussies rond Mainport-
Greenport en Energie

b. Ingestemd met de voorgestelde besluiten en aandachtspunten bij de lopende projecten en hamerpunten.
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5. Geheimhouding opgelegd op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur tot en 
met 13 oktober 2014..

Geheimhouding is conform besluit (5) opgeheven op 13/10/2014

Van der 
Sande

PZH-2014-
488842651

14-okt-14 Verzamelwijziging 2014 1. Vastgesteld de voordracht aan PS waarin wordt voorgesteld om de verzamelwijziging 2014 vast te stellen
2. Vastgesteld de 5-minutenversie voor PS waarmee de voordracht van de verzamelwijziging aan PS wordt aangeboden
3. Geheimhouding opgelegd op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur tot 

na besluitvorming door Gedeputeerde Staten
4. 2

e
portefeuillehouder gemachtigd tot inhoudelijke wijzigingen (in overleg met gedeputeerde De Bondt).

Geheimhouding is conform besluit (3) opgeheven op 14/10/2014

De 
Bondt

PZH-2014-
490292714

14-okt-14 Vaststelling inpassingsplan 
RijnlandRoute 

1. Nota van beantwoording ontwerp-inpassingsplan RijnlandRoute in concept vastgesteld.
2. Nota van wijziging ontwerp-inpassingsplan RijnlandRoute in concept vastgesteld.
3. Inpassingsplan RijnlandRoute in concept vastgesteld, waarin ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan technische 

wijzigingen zijn aangebracht met betrekking tot toelichting, verbeelding en regels.
4. Voordracht aan PS vastgesteld waarmee de Nota van beantwoording, de Nota van wijziging en het inpassingsplan 

RijnlandRoute ter vaststelling worden aangeboden aan Provinciale Staten.
5. 5-minutenversie vastgesteld waarmee de voordracht ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt aangeboden.
6. Geheimhouding opgelegd op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur tot 

na besluit van Gedeputeerde Staten in de tweede lezing.
7. 1

e
portefeuillehouder gemachtigd tot tekstuele wijzigingen.

Geheimhouding is conform besluit (6) opgeheven op 14/10/2014

De 
Bondt

PZH-2014-
490468207

14-okt-14 Provinciale 
Coördinatieregeling 
RijnlandRoute

1. Provinciale coördinatieregeling RijnlandRoute in concept vastgesteld.
2. Voordracht aan PS vastgesteld waarmee de Provinciale coördinatieregeling RijnlandRoute ter vaststelling wordt 

aangeboden aan Provinciale Staten.
3. 5-minutenversie vastgesteld waarmee de voordracht ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt aangeboden.
4. Gedeputeerde De Bondt gemandateerd om de hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor het inpassingsplan 

RijnlandRoute vast te stellen na vaststelling van de Provinciale coördinatieregeling RijnlandRoute door Provinciale Staten.
5. Geheimhouding opgelegd op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 Wet  openbaarheid van bestuur tot 

na besluit van Gedeputeerde Staten in de tweede lezing.
Geheimhouding is conform besluit (5) opgeheven op 14/10/2014

Veldhuij
zen

PZH-2014-
484323405

28-okt-14 Aanvraag ontheffing ex artikel 
3.2, lid 2 Verordening ruimte 
2014 voor de  vestiging van 
grootschalige detailhandel in 
sportartikelen op RWS-kavel 
in Forepark, Gemeente Den 
Haag

1. Voorgenomen de ontheffing ex artikel 3.2 lid 1 van de Verordening ruimte 2014 te weigeren aan de gemeente Den Haag 
voor de vestiging van grootschalige detailhandel op de Rijkswaterstaat  kavel in het Forepark

2. 5-minutenversie vastgesteld waarin Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voorgenomen weigering van de 
ontheffing 

3. Geheimhouding tot na dit besluit van Gedeputeerde Staten opgelegd op grond van artikel 55 van de Provinciewet juncto 
artikel 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur.

Geheimhouding is conform besluit (3) opgeheven op 28/10/2014

Veldhuij
zen

PZH-2014-
491864392

28-okt-14 Aanvraag ontheffing ex artikel 
3.2, lid 1 Verordening ruimte 
2014 voor de realisatie van 
sportdetailhandel op 
Sportplaza Harga, gemeente 
Schiedam

1. Voorgenomen de ontheffing ex artikel 3.2 lid 1 van de Verordening Ruimte 2014 te weigeren aan de gemeente Schiedam 
voor de realisatie van sportdetailhandel op Sportplaza Harga.

2. 5-minutenversie vastgesteld waarin Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voorgenomen weigering van de 
ontheffing.

3. Geheimhouding tot na dit besluit van Gedeputeerde Staten opgelegd op grond van artikel 55 van de Provinciewet juncto 
artikel 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur.

Geheimhouding is conform besluit (3) opgeheven op 28/10/2014

Van der PZH-2014- 4-nov-14 Terugblik collegeperiode 1. Vastgesteld het concept (peildatum 4 november 2014) van de Terugblik collegeperiode 2011-2015 'Zuid-Holland verbindt 
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Sande 492133871 2011-2015 en geeft ruimte'. Wijzigingen ten opzichte van het concept in 1e lezing (peildatum 14 oktober 2014) zijn:
- het verplaatsen van de speerpunten uit de concept Terugblik naar de aanbiedingsbrief voor Provinciale Staten;
- enkele verschuivingen tussen resultaten en procesresultaten;
- een enkele wijziging wegens actuele ontwikkelingen.

2. De concept Terugblik collegeperiode 2011-2015 (peildatum 4 november 2014) onder geheimhouding voor validatie 
vrijgegeven aan de Randstedelijke Rekenkamer.

3. Geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 Provinciewet tot aan verzending aan Provinciale Staten gelijktijdig met 
het verzenden van het validatierapport door de Randstedelijke Rekenkamer aan Provinciale Staten.

Geheimhouding opgeheven

Smit PZH-2014-
492566962

11-nov-14 Interbestuurlijk Toezicht. Staat 
van de Gemeenten

1. Staat van de Gemeenten vastgesteld met de resultaten van het interbestuurlijk toezicht van de provincie Zuid-Holland voor 
65 gemeenten;

2. Brief aan de colleges van Burgemeester en Wethouders vastgesteld, waarmee de Zuid-Hollandse gemeenten worden 
geïnformeerd over de Staat van de Gemeenten en de resultaten van het interbestuurlijk toezicht;

3. 5-minutenversie voor Provinciale Staten vastgesteld, waarmee de Staat van de Gemeenten ter kennisname wordt 
aangeboden aan Provinciale Staten;

4. Geheimhouding opgelegd op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur 
totdat de colleges van Burgemeester en Wethouders en Provinciale Staten gelijktijdig zijn geïnformeerd.

Geheimhouding opgeheven

Weber PZH-2014-
493317417

11-nov-14 Rapport met bevindingen van 
de Randstedelijke 
Rekenkamer over 
natuurbeleid EHS

1. Vastgesteld de reactie van GS op de Bestuurlijke nota van de Randstedelijke rekenkamer over “Grondbeleid EHS”;
2. Brief vastgesteld waarmee GS deze reactie ter kennis brengen aan PS;
3. Geheimhouding opgelegd op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur 

totdat de brief als bedoeld in ontwerpbesluit 2 is verzonden naar PS.
Geheimhouding opgeheven

Van der 
Sande

PZH-2014-
493967584

11-nov-14 Onderhandelingsresultaten 
CAO 2012-2015

1. Ingestemd met het op 6 oktober 2014 met de vakbonden bereikte onderhandelingsresultaat voor een cao provincies met 
een looptijd van 1 juni 2012 tot 1 januari 2016. 

2. Geheimhouding opgelegd op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur.
Geheimhouding opgeheven

Veldhuij
zen

PZH-2014-
485589498

25-nov-14 Evaluatie sanering verspreide 
glastuinbouw in Zuid-Holland 
2002-2014 en overwegingen 
over een toekomstig 
glassaneringsbeleid

1. Kennisgenomen van het rapport “Sanering verspreide glastuinbouw Provincie Zuid-Holland (2002-2014) - Evaluatie van 
beleid en uitvoering” (Agrimaco) en de notitie “Verspreid glas & ruimtelijke kwaliteit – reflectie op de evaluatie glassanering” 
(Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland).

2. Vastgesteld de notitie “Overwegingen over een toekomstig beleid van de sanering van verspreide glastuinbouw in Zuid-
Holland”.

3. 5-minutenversie vastgesteld waarmee het rapport en de beide notities ter kennisneming aan Provinciale Staten worden 
aangeboden.

4. Òp grond van artikel 55 van de Provinciewet jo artikel 10 lid 2 onder d va de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding 
opgelegd aan de Notitie “Verkenning mogelijkheden handhaving verspreid liggend glas” van Straatman Koster.

Geheimhouding opgeheven

Janssen PZH-2014-
497353695

2-dec-14 Ontwikkelingen bestuurlijke 
oriëntatie Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden

1. Kennisgenomen van de ontwkkelingen rondom de bestuurlijke orëntatie in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden;
2. Vastgesteld de conceptbrief aan de gemeenten in de regio Vijfheerenlanden-Vijfheerenlanden inzake de bestuurlijke 

oriëntatie van de gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden;
3. Vastgesteld de antwoorden op de statenvragen van de VVD inzake fusiebesprekingen in de Alblasserwaard;
4. Vertrouwelijkheid gehandhaafd tot en met vaststelling van de brief door GS;
5. Portefeuillehouder gemachtigd tot het doen van kleine wijzigingen aan de conceptbrief genoemd onder 2 en antwoorden op 

de statenvragen genoemd onder 3.
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Geheimhouding is conform besluit (4) opgeheven op 2/12/2014

Van der 
Sande

PZH-2014-
497507969

16-dec-14 Terugblik collegeperiode 
2011-2015

1. Vastgesteld de Terugblik collegeperiode 2011-2015 'Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte’. Naar aanleiding van actuele 
ontwikkelingen na de vaststelling van het concept (peildatum 4 november) zijn aangepast:
- tekst Rijnlandroute;
- tekst WGR-plus vervoerregio

2. Vastgesteld de aanbiedingsbrief voor Provinciale Staten bij de Terugblik.
3. Vastgesteld de 5-minutenversie
4. Geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 Provinciewet jo artikel 10 lid 2 onder f van de Wet openbaarheid van 

bestuur (Wob) tot aan verzending aan Provinciale Staten gelijktijdig met het verzenden van het validatierapport door de 
Randstedelijke Rekenkamer aan Provinciale Staten.

Geheimhouding opgeheven

Janssen PZH-2015-
509285906

10-mrt-15 Brief GS aan Algemeen 
Bestuur MRDH

1. Brief GS aan Algemeen Bestuur MRDH vastgesteld en verzonden, waarin wordt aangeboden gezamenlijk de vervoerregio 
uit te werken

2. Geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 Provinciewet jo artikel 10 lid 2 onder g van de Wet openbaarheid van 
bestuur en opgeheven op het moment van verzending van de brief.

Geheimhouding opgeheven

Van der 
Sande

PZH-2015-
511858645

21-apr-15 Voordracht ter benoeming 
(plv) voorzitter en leden voor 
de bezwarencommissie en 
klachtfunctionaris

1. Conform inliggende besluiten benoemd per 1 mei 2015:
a. de heer J.H. van Kreveld tot voorzitter van de bezwarencommissie;
b. de heer K.F.A.M. Weijling, mevrouw J.M.M. van Popering-van der Stokker, mevrouw A.J.A. de Bie, de heer O.A. 

Dijkstra tot lid, tevens plaatsvervangend voorzitter van de bezwarencommissie;
c. de heer R.T.J. Bouwman, mevrouw M. Klooswijk, de heer R.A.J. de Jong, mevrouw R. van Heusden, mevrouw M.D.A. 

Molenaars, de heer H.J.A. Steijger, de heer J. Brouwer, mevrouw I.M. van der Voort, mevrouw L. Schouwenaars, 
mevrouw S. Jurkovich, mevrouw J.H.M. Klerks, de heer M. Stremler, de heer J.J. Slump, de heer B.J.W. Walraven tot 
lid van de bezwarencommissie;

d. mevrouw A.J.A. de Bie tot klachtfunctionaris en 
e. mevrouw R. van Heusden en mevrouw M. Klooswijk tot plaatsvervangend klachtfunctionaris.

2. verdeeld de bezwarencommissie in een rechtspositionele kamer en algemene kamer;
3. Geheimhouding opgelegd op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur en 

bepaald dat de geheimhouding wordt opgeheven op 30 april 2015.
Geheimhouding is conform besluit (3) opgeheven op 30/04/2015

Veldhuij
zen

PZH-2015-
516990212

26-mei-15 Adviescommissie detailhandel 
Zuid-Holland

1. Vastgesteld het Reglement adviescommissie detailhandel Zuid-Holland.
2. Benoemd tot leden van de adviescommissie

a. Mevrouw E.H.M Bakker-Derks (voorzitter);
b. Mevrouw E.J. Borgmeijer (lid);
c. De heer P.I.A.M. Manning (lid);
d. De heer D.G.B. Melenhorst (lid);
e. De heer H. Olden (lid);
f. Mevrouw E. van Vugt (lid);
g. De heer P.T.E.M. Welles (lid).

3. Vastgesteld de brieven waarmee de personen genoemd onder 2. van hun benoeming in kennis worden gesteld.
4. Vastgesteld de 5-minutenversie waarmee PS over het bovenstaande wordt geinformeerd en bepaald dat deze wordt 

verzonden nadat de geheimhouding is opgeheven.
5. Geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 van de Provinciewet juncto artikel 10 lid 2 onder f van de Wet 

openbaarheid van bestuur totdat alle betrokkenen geinformeerd zijn over de uitkomst van de sollicitatieprocedure.
Geheimhouding opgeheven
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Van der 
Sande

PZH-2015-
521283100

30-jun-15 Aanstelling van mevrouw J.M. 
Nooter als directeur DCZ

1. Conform inliggend besluit en op basis van artikel B.1 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, 
mevrouw J.M. Nooter voor onbepaalde tijd aangesteld in provinciale dienst in de functie van directeur van de directie 
Concernzaken, met ingang van 1 september 2015.

2. Geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 lid 1 Provinciewet jo artikel 10 lid 2 sub e Wob tot het moment van het 
doen uitgaan van het persbericht.

Geheimhouding opgeheven

Van der 
Sande

PZH-2015-
528063622

15-sep-15 Intentieverklaring Provincie 
Zuid-Holland en 
Staatsbosbeheer inzake 
onderzoeken

1. Ingestemd met de Intentieverklaring tussen Provincie Zuid-Holland (PZH) en Staatsbosbeheer (SBB) inzake het 
onderzoeken van de overgangsmogelijkheden van de Groenservice Zuid-Holland (GZH) naar Staatsbosbeheer (SBB);

2. Gedeputeerde Weber gemachtigd de betrokken schapsbesturen van het genomen besluit in kennis te stellen;
3. Geheimhouding opgelegd op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art.10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur totdat 

de betrokken natuur- en recreatieschappen hierover bestuurlijk zijn geïnformeerd.
4. Nadat de geheimhouding is opgeheven, wordt de intentieverklaring toegevoegd als bijlage bij de brief van GS aan PS 

inzake stand van zaken uittreding uit de schappen en afbouw GZH, die per separaat besluit zal worden vastgesteld (PZH-
2015-528046963).

N.B. De Commissaris van de Koning machtigt gedeputeerden v.d. Sande en Weber tot ondertekening van de intentieverklaring 
tussen Provincie Zuid-Holland (PZH) en Staatsbosbeheer (SBB) inzake het onderzoeken van de overgangsmogelijkheden van 
de Groenservice Zuid-Holland (GZH) naar Staatsbosbeheer (SBB).
Geheimhouding opgeheven

Weber PZH-2015-
527733357

21-sep-15 Warmterotonde Cluster West 1. Kennis genomen van het rapport “Eindrapport Cluster West”.
2. Kennis genomen van de “Resultaten verkennend onderzoek – Warmterotonde Cluster West”.
3. Ingestemd met de intentie om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst waarin de realisatie van Cluster West 

technisch, juridisch en financieel wordt uitgewerkt. Met name de financiële risico’s worden hierin benoemd. De 
samenwerkingsovereenkomst wordt, na provinciale besluitvorming hierover, getekend door publieke en een aantal private 
partijen.

4. Vastgesteld de 5-minutenversie voor Provinciale Staten waarmee GS de “Resultaten verkennend onderzoek –
Warmterotonde Cluster West” toezend aan PS.

5. Op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet geheimhouding opgelegd over het rapport getiteld “Eindrapport 
Cluster West”, omdat dit fabricage-/bedrijfsgegevens bevat waarvan bekendmaking tot schade voor de betrokken bedrijven 
kan leiden, zodat sprake is van vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens waarvan de openbaarmaking ingevolge artikel 
10, eerste lid, onderdeel c, van de Wet openbaarheid van bestuur achterwege dient te blijven.

6. Genomen besluiten onder nummer 2 tot en met 4 openbaar gemaakt.
Geheimhouding opgeheven.

Van der 
Sande

PZH-2015-
523908007

29-sep-15 Vaststelling bijstelling 
begrotingssubsidies en 
subsidieplafonds 2e 
aanvraagperiode voor de 
boekjaar- en projectsubsidies 
2016 

1. De voordracht aan PS vastgesteld waarin is opgenomen om:
a. de bijgestelde begrotingssubsidies 2016 vast te stellen, conform tabel 1: wijzigingen begrotingssubsidies 2016;
b. de subsidieplafonds van de 2e aanvraagperiode voor de boekjaar- en projectsubsidies 2016, vast te stellen, conform de 
tabel 2: 2e aanvraagperiode subsidieplafonds voor boekjaar- en projectsubsidies 2016;

2. De 5 minutenversie vastgesteld;
3. Conform artikel 5, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Zuid Holland 2013, deelplafonds, zoals opgenomen in 

bijlage A in de 5-minuten versie voor Provinciale Staten voor boekjaar- en projectsubsidies 2016, vastgesteld, dit betreft 
1.6.59 Uitvoeringsregeling Groen (URG) 2014;

4. De 1e portefeuillehouder gemachtigd eventuele technische vragen van PS-leden schriftelijk te beantwoorden.
5. De 1e portefeuillehouder gemachtigd om redactionele wijzigingen aan te brengen in de voordracht Vaststelling bijstelling 

begrotingssubsidies en subsidieplafonds  2e aanvraagperiode boekjaar- en projectsubsidies 2016’.
6. Geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet openbaarheid van 

bestuur en opgeheven nadat GS in laatste lezing over de vaststelling een besluit hebben genomen.
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Geheimhouding is conform besluit (6) opgeheven op 29/09/2015

Vermeul
en

PZH-2015-
524065085

29-sep-15 Programma Zuid-Hollandse 
Infrastructuur (PZI) 2016-2045

1. Vastgesteld het concept Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2016-2045 inclusief het meerjarige beeld van de 
(kapitaal)lasten van infrastructuur 30 jaar vooruit, aansluitend op de vier jaar, zoals opgenomen in de Begroting 2016.

2. Vastgesteld de Voordracht aan Provinciale Staten, waarmee Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2016-2045 ter 
vaststelling wordt aangeboden.

3. Vastgesteld de 5 minutenversie voor Provinciale Staten, waarmee de Voordracht aan Provinciale Staten wordt 
aangeboden.

4. Geheimhouding opgelegd op grond art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid van Bestuur en 
opgeheven nadat GS in laatste lezing over de vaststelling een besluit hebben genomen.

Geheimhouding is conform besluit (4) opgeheven op 29/09/2015

Van der 
Sande

PZH-2015-
527789571

29-sep-15 Verordening van provinciale 
staten tot wijziging van de 
verordening van provinciale 
staten van 12 december 
1980, tot vaststelling van de 
Verordening op de heffing van 
opcenten op de hoofdsom van 
de motorrijtuigenbelasting 
(Provinciaal blad 1981, nr. 12

1. Vastgesteld de ontwerp-verordening van provinciale staten tot wijziging van de verordening van provinciale staten van 12 
december 1980, tot vaststelling van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de 
motorrijtuigenbelasting (Provinciaal blad 1981, nr. 12) waarbij het aantal opcenten wordt verlaagd.

2. Vastgesteld de voordracht aan Provinciale Staten waarin wordt voorgesteld vast te stellen de Verordening van provinciale 
staten tot wijziging van de verordening van provinciale staten van 12 december 1980, tot vaststelling van de Verordening 
op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting (Provinciaal blad 1981, nr. 12).

3. Vastgesteld de 5-minutenversie voor Provinciale Staten.
4. Vastgesteld de brief aan de minister van Financiën met een afschrift van de Verordening van provinciale staten tot wijziging 

van de verordening van provinciale staten van 12 december 1980, tot vaststelling van de Verordening op de heffing van 
opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting (Provinciaal blad 1981, nr. 12)

5. Bepaald dat na vaststelling door Provinciale Staten de Verordening van Provinciale Staten tot wijziging van de verordening 
van provinciale staten van 12 december 1980 tot vaststelling van de Verordening op de heffing van opcenten op de 
hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting (Provinciaal blad 1981, nr. 12) wordt bekendgemaakt door plaatsing in het 
provinciaal blad.

6. Geheimhouding opgelegd op grond art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid van Bestuur en 
opgeheven nadat GS in laatste lezing over de vaststelling een besluit hebben genomen.

Geheimhouding is conform besluit (6) opgeheven op 29/09/2015

Van der 
Sande

PZH-2015-
528196187

29-sep-15 Begroting 2016 en 
Productenraming 2016

1. Vastgesteld de concept Begroting 2016.
2. Vastgesteld de voordracht van GS aan PS bij de Begroting 2016 waarin wordt voorgesteld:

a. De Begroting 2016 vast te stellen.
b. De nieuwe investeringskredieten zoals opgenomen in paragraaf 5.7. van de Begroting 2016 vast te stellen.
c. De risicoreserve Verenfonds vast te stellen.
d. De bestemmingsreserve Mobiliteit vast te stellen.
e. De risicoreserve Energiefonds vast te stellen.
f. De verlenging van de reserve Meerjarenplan Bodemsanering (was tot na 2015) tot na 2020 vast te stellen.
g. De looptijd van de reserve Bereikbaarheid op doorlopend vast te stellen.

3. Vastgesteld het overzicht Beïnvloedbaarheid Reserves Begroting 2016 en deze ter kennisname aan te bieden aan 
Provinciale Staten.

4. Vastgesteld de 5-minutenversie aan PS, door middel waarvan de concept Begroting 2016 wordt aangeboden.
5. Vastgesteld de voorziening Groot onderhoud MJOP (meerjarenonderhoudsplan) gebouwen.
6. De 1e portefeuillehouder gemachtigd om redactionele aanpassingen aan te brengen in de Begroting 2016 en de 

Productenraming 2016.
7. Vastgesteld de Productenraming 2016, onder voorbehoud van vaststelling van de Begroting 2016 door PS op 11 november 

2015.
8. De 1

e
  en 2

e
portefeuillehouder gemachtigd om technische vragen van Provinciale Staten te beantwoorden over de 

Begroting 2016.
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9. Geheimhouding opgelegd op grond art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid van Bestuur en 
opgeheven nadat GS in laatste lezing over de begroting een besluit hebben genomen.

Geheimhouding is conform besluit (9) opgeheven op 29/09/2015

Vermeul
en

PZH-2015-
529097835

29-sep-15 Transitie van BDU-middelen 
naar het Provinciefonds in 
2016

1. Vastgesteld de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland, ter vervanging van de voormalige Uitvoeringsregeling brede 
doeluitkering verkeer en vervoer Zuid-Holland 2013.

2. Vastgesteld de voordracht aan Provinciale Staten voor de Vaststelling subsidieplafond 2e aanvraagperiode boekjaar- en 
projectsubsidies 2016 voor de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland.

3. Vastgesteld de deelplafonds van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland, zoals opgenomen in Bijlage A van de 5-
minutenversie aan Provinciale Staten, onder voorbehoud dat het hoofdplafond - zoals opgenomen in dit ontwerpbesluit 
onder 2. - is vastgesteld.

4. Vastgesteld het Bestedingsplan mobiliteit 2016.
5. Vastgesteld de 5-minuten versie aan Provinciale Staten.
6. Geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet openbaarheid bestuur, 

opgeheven nadat GS in laatste lezing over de vaststelling een besluit hebben genomen.
Geheimhouding is conform besluit (6) opgeheven op 29/09/2015

Vermeul
en

PZH-2015-
528720533

6-okt-15 Bestuurlijk Overleg 
Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Ruimte en 
Transport (BO MIRT)12 
oktober 2015

1. Vastgesteld de samenstelling van de provinciale delegatie naar het Bestuurlijk Overleg MIRT Zuidvleugel/Zeeland, te 
weten: Gedeputeerden Vermeulen (portefeuillehouder Verkeer en Vervoer) en Bom-Lemstra  (portefeuillehouder Ruimte en 
Economie).

2. Kennis genomen van de concept agenda van het BO-MIRT en aan de hand hiervan de inbreng voor de provinciale 
delegatie bepaald.

3. Geheimhouding opgelegd op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur tot 
en met 12 oktober 2015.

Geheimhouding is conform besluit (3) opgeheven op 12/10/2015

Smit PZH-2015-
529769908

6-okt-15 Rapportage Interbestuurlijk 
Toezicht over 2014; Nota 
evaluatie en doorontwikkeling 
Interbestuurlijk Toezicht

1. Rapportage Interbestuurlijk Toezicht vastgesteld met de resultaten van het interbestuurlijk toezicht van de provincie Zuid-
Holland over 2014 voor 60 gemeenten;

2. Nota evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht vastgesteld met verbetervoorstellen voor de implementatie van 
het interbestuurlijk toezicht vanaf 2016;

3. Brief aan de raden van de Zuid-Hollandse gemeenten vastgesteld, waarmee de Zuid-Hollandse gemeenten worden 
geïnformeerd over de resultaten van het interbestuurlijk toezicht over 2014 en de verbetervoorstellen voor de 
implementatie van het interbestuurlijk toezicht vanaf 2016. Afschrift van de brief verzonden aan de colleges van 
Burgemeester en Wethouders en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten; 

4. 5-minutenversie voor Provinciale Staten vastgesteld, waarmee de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht en de Nota 
evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht ter kennisname worden aangeboden aan Provinciale Staten;

5. Geheimhouding opgelegd op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur 
totdat de raden van de Zuid-Hollandse gemeenten en Provinciale Staten gelijktijdig schriftelijk zijn geïnformeerd.

Geheimhouding opgeheven

Vermeul
en

PZH-2015-
530538589

3-nov-15 Concept voorkeursbesluit 
planstudie N207 Zuid, 
vrijgeven van stukken voor 
bevoegd gezag

1. Vastgesteld:
a. Milieueffectrapport N207 Zuid, MER fase 1, 25 september 2015, waarin 5 alternatieven met elkaar en met de 

referentiesituatie (2025) zijn vergeleken ten aanzien van de effecten op de omgeving.
b. Publiekssamenvatting Planstudie N207 Zuid (fase 1), waarin de resultaten van de Planstudie worden beschreven 

en het alternatief 1a “Verlengde Bentwoudlaan” als concept voorkeursalternatief wordt opgevoerd.
c. Verkenning Maatschappelijke Effecten N207 Zuid, 28 september 2015, waarin de maatschappelijke kosten en 

baten van de 5 alternatieven vergelijkbaar zijn gemaakt.
d. Voorlopige Ontwerpen (21 november 2014)

2. Vastgesteld het alternatief 1a “Verlengde Bentwoudlaan” als concept voorkeursalternatief voor het verbeteren van de 
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bereikbaarheid Greenport Boskoop op de korte termijn, met dien verstande dat na definitieve vaststelling van deze 
voorkeursrichting, de verdere uitwerking in samenhang plaatsvindt met het verbeteren van de passage N209 in 
Hazerswoude-Dorp en een onderzoek naar aanvullende maatregelen voor de langere termijn, alvorens een 
uitvoeringsbesluit wordt voorgelegd.

3. Vastgesteld dat de verdiepte ligging in Hazerswoude-Dorp (2b en 2bII), de randweg Hazerswoude-Dorp (2d) en de 
westelijke verbinding tussen Greenport-West en N11 (3a en 3aII) geen deel uitmaken van het concept voorkeursalternatief.

4. Vastgesteld de aanbiedingsbrieven aan de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, beiden bevoegd gezag, 
waarin:

a. de stukken genoemd onder 1 worden aangeboden,
b. de gemeenten worden verzocht het concept voorkeursalternatief 1a Verlengde Bentwoudlaan en het 

Milieueffectrapport N207 Zuid, vast te stellen in de Colleges van Burgemeesters en Wethouders en aan te 
bieden aan de Commissie voor de MER.

c. Gedeputeerde Staten aangeven dat zij, op basis van de onderzoeken in de planstudie, geen voorkeur hebben 
ten aanzien van het toevoegen van de oostelijke verbinding tussen de Greenport-west en de N11 (3c) aan het 
concept voorkeursalternatief.

5. De besluiten 1, 2, 3 en 4 en bijbehorende stukken zijn niet openbaar op grond van de Provinciewet art. 55, juncto artikel 10, 
lid 2 onder letter g van de Wet openbaarheid van bestuur tot de betrokken bestuurders van Provincie, gemeente Alphen 
aan den Rijn en gemeente Waddinxveen over de genomen besluiten gezamenlijk naar buiten treden.

Geheimhouding opgeheven m.i.v. 11 november 2015

Bom-
Lemstra

PZH-2015-
536931994

1-dec-15 Letter of Commitment World 
Expo Rotterdam 2025

1. Vastgesteld de brief aan de ministers Kamp, Ploumen en Schultz van Haegen met betrekking tot de World Expo 2025;
2. Geheimhouding opgelegd op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur, 

totdat de brief aan de ministers is verzonden
Geheimhouding opgeheven

Van der 
Sande

PZH-2015-
537484624

8-dec-15 Reactie GS op rapport van 
commissie aanpak 
verdeelvraagstukken 
provinciefonds

1. Vastgesteld de brief van GS aan het IPO-bestuur waarin een reactie wordt gegeven op het rapport van de commissie 
aanpak verdeelvraagstukken provinciefonds.

2. Geheimhouding opgelegd op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 Wet openbaarheid van bestuur 
totdat het IPO-bestuur het rapport van de commissie aanpak verdeelvraagstukken provinciefonds op 10 december 2015 
heeft vastgesteld.

Geheimhouding is conform besluit (2) opgeheven op 10/12/2015

Janssen PZH-2016-
541523609

12-jan-16 Beantwoording schriftelijke 
vragen Statenfractie SP 3114 
Asbestrapport Wateringen

1. Antwoorden vastgesteld conform concept
2. Geheimhouding opgelegd op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 onderdeel g Wet openbaarheid van 

bestuur, tot moment van verzending
Geheimhouding opgeheven
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