BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 23 augustus 2016

Besluitenlijst van de vergadering 5 juli Vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Van der Sande

Registratienr.
PZH-2016-554472951

Onderwerp
Handreiking revolverende fondsen provincie
Zuid-Holland

Beslissing
1.
2.

Vastgesteld de Handreiking revolverende fondsen
provincie Zuid-Holland.
Vastgesteld de brief aan PS waarin de handreiking
revolverende fondsen provincie Zuid-Holland ter
kennisneming wordt aangeboden.

Vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder en dhr. Weber tot het zodanig
aanpassen van de brief aan PS dat de stukken A1, A2,
A4 en A5 meer in samenhang kunnen worden
gepresenteerd voor bespreking in PS. En een
machtiging aan de portefeuillehouder om
ondergeschikte redactionele wijzigingen in de stukken
door te voeren.
A2

Weber

PZH-2016-559034019

Investeringsstrategie Energie-Innovatiefonds
Zuid-Holland (EIF)

1.

2.
3.

4.

Voorgenomen de investeringsstrategie van een door
de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. op te
richten Energie-Innovatiefonds Zuid-Holland (EIF) vast
te stellen, waarbij als uitgangspunten gelden dat:
de looptijd van het fonds 15 jaar is,
het fonds nominaal revolverend is, en
de provincie geen rente in rekening brengt.
Voorgenomen om via de Houdstermaatschappij ZuidHolland B.V. EIF op te richten,
Voorgenomen € 35 mln te storten op aandelen in
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V., welk bedrag
zal worden ingebracht in EIF.
De 5-minutenversie voor Provinciale Staten vast te
stellen waarmee instemming wordt gevraagd met het
voornemen de investeringsstrategie van het op te
richten EIF vast te stellen en het voornemen om € 35
mln. op aandelen in Houdstermaatschappij ZuidHolland B.V. te storten.
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(vervolg A2)

Beslissing
5.

Vastgesteld de statenvoordracht waarin aan
Provinciale Staten instemming wordt gevraagd met:
het voornemen om de investeringsstrategie
van
EIF vast te stellen; en
het voornemen om € 35 mln. op aandelen
in Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.
te storten en waarin Provinciale Staten
worden geïnformeerd over het voornemen
van GS om via Houdstermaatschappij
Zuid-Holland B.V. EIF op te richten.

Vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder tot het zonodig doorvoeren van
enkele tekstuele aanpassingen en om redactioneel
aansluiting te maken naar de algemene toelichtende
brief bij A1.
A3

Weber

PZH-2016-559487583

Intentieovereenkomst BioNet Zwammerdam

1.

2.

3.

Aangegaan de Intentieovereenkomst BioNet
Zwammerdam met de gemeente Alphen aan den Rijn,
Alliander, Ekodorp en Ipse de Bruggen.
Gemachtigd gedeputeerde J.F. Weber om namens GS
de Intentieovereenkomst BioNet Zwammerdam te
ondertekenen.
Vastgesteld de publiekssamenvatting

Vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder tot het aanbrengen van een kleine
wijziging in de publiekssamenvatting.
A4

Van der Sande

PZH-2016-559407397

Opdrachten en deelnemen in de
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

1.

2.

Opgericht en bepaald om deel te men in de
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. conform de
conceptstatuten, onder voorbehoud dat Provinciale
Staten hiermee instemmen;
Vastgesteld de 5-minutenversie voor Provinciale Staten
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3.

4.

waarmee het voornemen tot oprichting van en
deelneming in de Houdstermaatschappij Zuid-Holland
B.V. voor instemming wordt aangeboden aan
Provinciale Staten;
Vastgesteld de statenvoordracht waarin Provinciale
Staten in de gelegenheid worden gesteld wensen en
bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten te
brengen en waarin instemming wordt gevraagd ten
aanzien van:
a. het voornemen van Gedeputeerde Staten om
Houdstermaatschappij Zuid-Holland op te richten
en daarin deel te nemen;
b. het ter beschikking stellen van € 250.000,- in de
vorm van een storting op de aandelen ten behoeve
van de beheerskosten voor de eerste vijf jaar
(aanloopkosten) van de Houdstermaatschappij
Zuid-Holland B.V. Deze kosten worden in de
periode 2017-2021 via de begroting ten laste van
Programma 3; Doel 3-2 Schone en
toekomstbestendige energie gebracht.
Publiekssamenvatting vastgesteld

Vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder tot het doorvoeren van enkele
tekstuele aanpassingen:
•
die nodig blijken na overleg met de notaris,
•
de woorden “waarmee de energietransitie vorm
wordt gegeven” worden geschrapt en
•
om zonodig ook redactioneel aansluiting te maken
naar de algemene toelichtende brief bij A1.
A5

Van der Sande

PZH-2016-560953193

Beleidsnota verbonden partijen en overige
deelnemingen 2016-2019

1.

Vastgesteld de concept Beleidsnota verbonden partijen
en overige deelnemingen 2016-2019 met daarin:
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(vervolg A5)

a.

2.

3.

4.
5.

het kader bestaande uit beleidsuitgangspunten en
de controle kaders voor (nieuwe) participaties;
b. de condities waaronder het publiek belang is
gediend met behartiging door verbonden partijen;
c. de provinciale vertegenwoordiging in verbonden
partijen.
Voordracht vastgesteld waarin GS aan PS de
beleidsnota verbonden partijen en overige
deelnemingen 2016-2019 ter vaststelling voorleggen;
De 5 minutenversie voor PS vastgesteld, waarmee de
voordracht t.b.v. de vaststelling van de beleidsnota aan
PS wordt aangeboden.
Bepaald dat de beleidsnota na vaststelling wordt
gepubliceerd in het provinciaal blad.
Vastgesteld de publiekssamenvatting

Vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder tot het zonodig doorvoeren van
enkele tekstuele aanpassingen en om redactioneel
aansluiting te maken naar de algemene toelichtende
brief bij A1.
CF1

Weber

PZH-2016-562713681

Gewijzigde voordracht Inpassingsplan
Windpark Spui te Korendijk, aanvullende
gegevens en wijzigingen voor besluitvorming
PS

1.

2.

Vastgesteld de concepten van de digitale planset,
zoals vervat in NL.IMRO.9928.DOSx2014x0006861IPVA0.1, de verbeterde versies van de Nota van
Beantwoording, de Nota van Wijziging en de gewijzigde
voordracht voor PS;
Vastgesteld de brief met bijlagen aan PS, waarmee de
gewijzigde voordracht en andere stukken aan PS
worden aangeboden.

Conform
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CF2

Weber

CF3

Weber

Registratienr.
PZH-2016-557763136
PZH-2016-557948757

PZH-2016-557599563

Onderwerp

Beslissing

Gewijzigde voordrachten
Voortgangsrapportage Natuur Netwerk
Nederland (NNN) 2013-2016 en
Instrumentenkoffer Uitvoering Nationaal Natuur
Netwerk

Gewijzigde voordracht vastgesteld.

Convenant voor de voortzetting van het
partnership Groene Cirkels met Heineken
Nederland en Alterra - Wageningen UR

Aangegaan het convenant “Groene Cirkels, Uitbouwen van
succes” met Heineken Nederland B.V. en AlterraWageningen UR, waarmee het bestaande partnership wordt
gecontinueerd tot en met 2018.
Nb. de Commissaris van de Koning machtigt gedeputeerde
de heer Weber om namens de provincie Zuid-Holland het
convenant “Groene Cirkels, Uitbouwen van succes” te
ondertekenen.

Conform

Conform
CF4

Weber

PZH-2016-557604020

Definitief Natura 2000-beheerplan
Deltawateren 2016-2022

1. Ingestemd met de Nota van antwoord en het Natura
2000-beheerplan Deltawateren 2016-2022, en beide
vastgesteld voor dat deel dat betrekking heeft op de
gronden en wateren in de provincie Zuid-Holland die niet
in eigendom en/of beheer zijn bij het Rijk.
2. Ingestemd met de organisatie en kostenverdeling tijdens
de uitvoeringsfase van het Natura 2000-beheerplan
Deltawateren 2016-2022, zoals vastgelegd in het
Uitvoeringsplan.
3. Vastgesteld de 5-minutenversie, waarmee het Natura
2000-beheerplan Deltawateren 2016-2022 ter
kennisname aan PS wordt aangeboden.
4. Vastgesteld de brief aan de hoofdingenieur-directeur van
Rijkswaterstaat Zee en Delta, waarin wordt ingestemd
met het definitieve Natura 2000-beheerplan
Deltawateren 2016-2022 en de bijbehorende Nota van
antwoord, alsmede met de afspraken tussen de vijf
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bevoegde gezagen over de organisatie en
kostenverdeling tijdens de uitvoeringsfase zoals
vastgelegd in het Uitvoeringsplan.
5. Bepaald dat het besluit onder 1 wordt gepubliceerd in
het Provinciaal Blad zodra het definitieve Natura 2000beheerplan Deltawateren 2016-2022 is ondertekend
door de minister van Infrastructuur en Milieu en
gepubliceerd in de Staatscourant.
6. Publiekssamenvatting vastgesteld
Conform

CF5

Van der Sande

PZH-2016-558958766

Het verrekenen van neveninkomsten politieke
ambtsdragers over het 2015 van (oud) GSleden

1.

2.

Kennis genomen van de adviezen van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het
college van Gedeputeerde Staten betreffende de
verrekening over het jaar 2015 van eventuele
neveninkomsten van de (oud) leden van het college.
Vastgesteld de brieven volgens inliggend concept
waarin de betrokkenen van de adviezen in kennis
worden gesteld.

Conform
CF6

Weber

PZH-2016-561465982

Diverse besluiten POP-3

1.

2.
3.
4.

Vastgesteld het Openstellingsbesluit POP-3
Samenwerken innovatie duurzame landbouw ZuidHolland 2016;
Vastgesteld het Besluit tot wijziging van de
Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;
Vastgesteld de Beleidsregel verlagen subsidie POP
Zuid-Holland;
Bepaald dat het Openstellingsbesluit POP-3
samenwerken innovatie duurzame landbouw ZuidHolland 2016, het Besluit tot wijziging van de
Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland en de
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5.
6.

Beleidsregel verlagen subsidie POP Zuid-Holland
worden gepubliceerd in het provinciaal blad;
Vastgesteld de 5-minutenversie waarmee PS
geïnformeerd worden over de diverse besluiten POP-3.
Vastgesteld de publiekssamenvatting

Conform
CF7

CF8

CF9

Weber

Weber

Weber

PZH-2016-561401869

PZH-2016-561354741

PZH-2016-562054114

Beantwoording schriftelijke vragen
Statenfractie PvdD 3204 over opzettelijke
mishandeling ganzen

Antwoorden vastgesteld conform concept

Beantwoording schriftelijke vragen
Statenfractie PvdD 3207 over toename
besmetting ziekte van Lyme door verblijf in de
natuur

Antwoorden vastgesteld conform concept

Beantwoording schriftelijke vragen
Statenfractie PvdD 3208 over ontheffing doden
mussen

Antwoorden vastgesteld conform concept
Vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder tot het redactioneel aanpassen van
het antwoord op vraag 1 t.a.v. de zinsnede “rendabel is
te maken”.

Conform

Conform

