BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 14 FEBRUARI 2017

Besluitenlijst van de vergadering 7 februari 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2017-580553176

Onderwerp
Ontwerp partiële herziening VRM Windenergie
gewijzigd ontwerp

Beslissing
1. Vast te stellen het gewijzigde ontwerp van de
partiële herziening van de Visie ruimte en mobiliteit
inzake windenergie, met identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2012x2006876SV-OW01,
alsmede een volledige verbeelding daarvan;
2. Vast te stellen het gewijzigde ontwerp van de
partiële herziening van het Programma ruimte
inzake windenergie, met identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2012x4006876PR-OW01,
alsmede een volledige verbeelding daarvan;
3. Vast te stellen het gewijzigde ontwerp van de
partiële herziening van de Verordening ruimte 2014
inzake windenergie, met identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2012x4006876VO-OW01,
alsmede een volledige verbeelding daarvan;
4. Vast te stellen de gewijzigde Nota van Toelichting
bij Ontwerp partiële herziening Visie ruimte en
mobiliteit Windenergie;
5. Vast te stellen het gewijzigde deel D en
samenvatting van het planMER windenergie ten
behoeve van de partiële herziening van visie,
programma en verordening;
6. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten,
waarmee de gewijzigde documenten van het
planMER en de ontwerp herziening van de visie, het
programma en de verordening ter kennisname
worden aangeboden aan Provinciale Staten.
7. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij dit
besluit.
Besluit: vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder om de beschrijving van de
processen aan te vullen waar die betrekking heeft
op de collegeperiode en op de periode daarna.
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Besluitenlijst van de vergadering 7 februari 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

A2

Janssen

PZH-2016-576271199

Verlengen Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu
2013-2017

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin wordt
voorgesteld de geldingsduur van de Beleidsvisie
Duurzaamheid en Milieu 2013-2017 met twee jaren
te verlengen tot 15 mei 2019.
2. Vast te stellen de concept-brief over de verlenging
van de Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 20132017 aan de Minister van Infrastructuur en Milieu.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende
bij het besluit tot verlengen van de Beleidsvisie
Duurzaamheid en Milieu 2013-2017.
4. Vast te stellen een machtiging aan de eerste
portefeuillehouder milieu, indien de behandeling in
de Staten daartoe aanleiding geven, om
inhoudelijke en/of tekstuele aanpassingen door te
voeren in de concept-brief aan de minister van I&M
inzake het besluit tot verlengen van de Beleidsvisie
Duurzaamheid en Milieu 2013-2017.
Besluit: vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder om de tekst van de brief en het
statenvoorstel op ondergeschikte punten te
wijzigen.

A3

Vermeulen

PZH-2016-573524930

Besluitvorming Steekterbrug Alphen ad Rijn Uitvoeringsbesluit PS

1. Het huidige enkelstrooks doorvaartprofiel van de
Steekterbrug bij Alphen aan den Rijn in stand te
houden, daarvoor gebruik makend van de
afwijkingsmogelijkheid van artikel 3, tweede lid, van
de Uitvoeringsregeling vaarwegprofielen ZuidHolland 2015;
2. Het Statenvoorstel Uitvoeringsbesluit vernieuwing
Steekterbrug Alphen aan den Rijn vast te stellen.
3. De publiekssamenvatting vast te stellen inzake de
uitvoering van de vernieuwing van de Steekterbrug
bij Alphen aan den Rijn.
Besluit: vastgesteld conform advies
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Besluitenlijst van de vergadering 7 februari 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF1

Bom-Lemstra

CF2 Weber

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

PZH-2017-580118783

Instemming aangepaste versie kustpact

1. De aangepaste versie van het Convenant Kustpact
vast te stellen, waarin de betrokken partijen
aangeven wat de gezamenlijke ambities zijn met
betrekking tot ontwikkeling van de kustzone.
2. De publiekssamenvatting over de ondertekening
van het convenant Kustpact vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies

PZH-2017-579155792

CO2 voetafdruk provinciale organisatie

-

Vast te stellen de brief aan PS waarin
behandelvoorstel voor motie 651 is opgenomen.
- Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het
behandelvoorstel van motie 651.
Besluit: Aangehouden

