BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 10 JANUARI 2017

Besluitenlijst van de vergadering 20 december 2016 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF1

Weber

Registratienr.
PZH-2016-571184408

Onderwerp
Vaststelling ontwerp beheerplan Natura 2000
Kennemerland Zuid

Beslissing
Advies
1. Het ontwerp-beheerplan Natura 2000 Kennemerland
Zuid voor de gronden in de provincie Zuid-Holland die
niet in eigendom en/of beheer zijn bij het Rijk vast te
stellen, en in te stemmen met de overige delen van het
ontwerp beheerplan.
2. De brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
vast te stellen, waarin wordt ingestemd met het
ontwerp-beheerplan Natura 2000 Kennemerland Zuid
en de terinzagelegging daarvan.
3. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen,
waarmee het ontwerp-beheerplan Natura 2000
Kennemerland Zuid, alsmede de onder 2 genoemde
brief ter kennisname aan PS worden aangeboden.
4. De publiekssamenvatting inzake het ontwerpbeheerplan Natura 2000 Kennemerland Zuid vast te
stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF2

Bom-Lemstra

PZH-2016-575377480

Aanwijzing ex artikel 3.8, lid 6 Wro inzake het
bestemmingsplan ‘Buitengebied West’, gemeente
Nissewaard

Advies
1. Reactieve aanwijzing ex artikel 3.8 lid 6 Wro te geven
op het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied
West’ gemeente Nissewaard, ertoe strekkende dat
Aanwijzing 1:
Het bepaalde in artikel 4 ‘Agrarisch met waarden –
Waardevolle openheid’,
4.5.3 Kampeermiddelenopslag;
De aanduiding ‘caravanstalling’ ter plaatse van
Polderweg 8, Geervliet en Drieëndijk 29, Heenvliet op
de verbeelding;
Aanwijzing 2:
Het bepaalde in artikel 3 ‘Agrarisch met waarden –
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2.
3.

Landschaps- en natuurwaarden’,
3.3.5 Zonnepanelen buiten bouwvlak;
Aanwijzing 3:
Het bepaalde in artikel‘4 ‘Agrarisch met waarden –
Waardevolle openheid’,
4.3.6 Zonnepanelen buiten bouwvlak.
niet in werking treedt.
Brief vast te stellen waarmee de gemeenteraad van
Nissewaard op de hoogte wordt gesteld van dit besluit;
Aanwijzing digitaal vast te stellen met
identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2016X0012394AW-VA01

Besluit: vastgesteld conform advies
CF3

Vermeulen

PZH-2016-575957725

Bevestiging financiële afspraken met derden ten
behoeve van de aanleg van een rotonde in de
N216 ter hoogte van Goudriaan

Advies
1. De brief aan de gemeente Molenwaard vast te stellen
waarmee het gezamenlijk voornemen met de betrokken
partners tot de aanleg van de rotonde N216-Goudriaan
wordt bevestigd met de daarbij horende financiële
afspraken.
2. De brief aan Waterschap Rivierenland vast te stellen
waarmee het gezamenlijk voornemen met de betrokken
partners tot de aanleg van de rotonde N216-Goudriaan
wordt bevestigd met de daarbij horende financiële
afspraken.
3. De brief aan Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
vast te stellen waarmee het gezamenlijk voornemen
met de betrokken partners tot de aanleg van de
rotonde N216-Goudriaan wordt bevestigd met de
daarbij horende financiële afspraken.
4. De brief aan de Klankbordgroep Goudriaan vast te
stellen waarmee het gezamenlijk voornemen met de
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5.

betrokken partners tot de aanleg van de rotonde N216Goudriaan wordt bevestigd met de daarbij horende
financiële afspraken.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
Bevestiging financiële afspraken met derden ten
behoeve van de aanleg van een rotonde in de N216 ter
hoogte van Goudriaan.

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder voor het wijzigen van de inleiding
van de brieven.
CF4

Vermeulen

PZH-2016-574665447

Mandaat aan directeur DBI voor overeenkomsten
realisatie en bouw steunpunt Delfgauw

Advies
1-

2-

3-

In te stemmen met de realisatie/bouw van het nieuwe
gezamenlijke sneeuw- en gladheidssteunpunt
Delfgauw voor een bedrag van € 2.070.093 (bijdragen
in kosten bouw) en toekomstige uitgaven voor
exploitatie en onderhoud voor een bedrag van €
426.907,-.
Het mandaat te verlenen aan de directeur DBI tot het
aangaan van de realisatieovereenkomst met
Rijkswaterstaat en de Gemeente Delft met betrekking
tot realisatie/bouw van het nieuwe gezamenlijke
sneeuw- en gladheidssteunpunt Delfgauw inclusief
toekomstige uitgaven voor exploitatie en onderhoud
voor een bedrag van € 2.500.000,- en toestemming te
geven om hierin wijzigingen van ondergeschikte aard
aan te brengen.
Het mandaat verlenen aan de directeur DBI voor het
aangaan van de huurovereenkomst met het
Rijksvastgoedbedrijf en toestemming te geven om
hierin wijzigingen van ondergeschikte aard aan te
brengen.
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Aan de Commissaris van de Koning om, na rechtsgeldige
besluitvorming door GS, Mr. drs. A. Driesprong, directeur
DBI, te machtigen om de Overeenkomst realisatie en
gebruik steunpunt Delfgauw tussen Rijkswaterstaat,
Gemeente Delft en Provincie Zuid-Holland en de
Huurovereenkomst artikel 230A ruimte en medegebruik
Rijkswaterstaatsteunpunt Delfgauw tussen het
Rijksvastgoedbedrijf en Provincie Zuid-Holland te
ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies

