
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 JANUARI 2017 

 
 

Besluitenlijst van de vergadering 10 januari 2017 v astgesteld.  
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Besliss ing 

 
A1  Van der Sande PZH-2016-568247790 
 

Definitief op te richten van de 
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. 
 
 

1. Definitief op te richten van de Houdstermaatschappij 
Zuid-Holland B.V.; 

2. Kennis te nemen van de statuten van de 
 Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.; 
3. Eén aandeel van € 1,- te nemen in de 

Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. en  
 € 249.999,- agio te storten op dit aandeel conform de 

statuten en het besluit van provinciale staten van 12 
oktober 2016; 

4. De publiekssamenvatting vast te stellen waarin de 
definitief op te richten Houdstermaatschappij Zuid-
Holland B.V. wordt  toegelicht. 

 
N.B.  
De Commissaris van de Koning machtigt de heer R.A.M. 
van der Sande, gedeputeerde voor financiën, personeel en 
organisatie de publiekrechtelijke rechtspersoon provincie 
Zuid-Holland te vertegenwoordigen bij de oprichting van 
de vennootschap. 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

CF1  Van der Sande PZH-2016-575685751 
 

Afboeken vorderingen dwangsommen 2015 
t.n.v. Sweep Europoort B.V. 
 

De GS-brief vast te stellen, waarmee Provinciale Staten 
wordt geïnformeerd over de uitspraak van het gerechtshof 
op het hoger beroep ingesteld door twee 
stortplaatsexploitanten. 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

CF2  Van der Sande PZH-2016-575966113 
  
 

Afboeken vorderingen dwangsommen 2015 
t.n.v. Sweep Europoort B.V. 
 

De vorderingen ten name van Sweep Europoort B.V. ter 
grootte van € 53.000,- wegens oninbaarheid af  boeken 
ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren. 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

CF3  Bom-Lemstra PZH-2017-577019798 
 

Ontheffing voor de verplaatsing van 
paardenopvang Stichting Kros in Dordrecht 

1. Ontheffing te verlenen van artikel 2.2.1 lid 1 onder b 
en 2.2.1 lid 2 onder a van de Verordening ruimte 2014 
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(vervolg CF3) 
 

 met daarin gestelde voorwaarde met betrekking tot de 
landschappelijke inpassing, ten behoeve van de 
verplaatsing van de paardenopvang van Stichting 
Kros onder voorbehoud dat de reacties uit Provinciale 
Staten geen aanleiding geven tot heroverweging van 
voorgenoemd besluit; 

2. Vast te stellen de GS-brief voor Provinciale Staten 
waarin zij worden geïnformeerd over de verleende 
ontheffing, conform de ‘Protocolafspraken met 
betrekking tot de Wro bevoegdheden van PS en GS’; 

3. Vast te stellen de brief aan de gemeente Dordrecht 
waarmee de ontheffing onder 1 wordt medegedeeld; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
verleende ontheffing. 

Besluit: vastgesteld met een machtiging aan de 
portefeuillehouder om het kadastrale nummer te 
wijzigen.  
 

CF4  Vermeulen PZH-2016-572386973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe kostenverdeling project A15 
Papendrecht-Sliedrecht na aanpassing ontwerp 
(permanente derde rijstrook) vastgelegd in 
wijzigingsovereenkomst 
 

1. In te stemmen met de nieuwe voorkeursvariant en 
kostenverdeling voor het project A15 Papendrecht – 
Sliedrecht waarbij ook op de zuidbaan een 
permanente 3e rijstrook zal worden gerealiseerd i.p.v. 
de eerder afgesproken spitsstrook, en de provinciale 
bijdrage met € 2,0 miljoen te verhogen, waarmee de 
totale provinciale bijdrage € 5,3 miljoen wordt (kosten 
totaal project € 15,4 miljoen); 

2. In te stemmen met de wijzigingsovereenkomst op de 
eerdere bestuurlijke overeenkomst van 12 oktober 
2015;  

3. vast te stellen de brief aan de Minister van I&M 
waarin GS akkoord gaan met de voorgestelde 
kostenverdeling onder voorbehoud dat  Provinciale 
Staten bij Kaderbesluit Infrastructuur 2017 de 
benodigde extra middelen ter beschikking stellen in 
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het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2018-
2047; 

4. vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin 
zij worden geïnformeerd over het besluit en dat bij 
Kaderbesluit Infrastructuur 2017 een dekkingsvoorstel 
zal worden gedaan; 

5. vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na 
rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is de 
juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een 
machtiging af te geven aan de heer F. Vermeulen, 
gedeputeerde verkeer en vervoer, om de 
wijzigingsovereenkomst A15 Papendrecht – Sliedrecht 
(A15 PaS) namens de provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

CF5  Van der Sande PZH-2016-576082762 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetreden tot vereniging Vanguard Initiative 
 

1. Onder voorbehoud dat Provinciale Staten daarvoor 
toestemming verlenen: 
a. toe te treden tot het Vanguard Initiative op basis 

van bijgevoegde statuten; 
b. het provinciaal aandeel in de 

(lidmaatschap)kosten met een maximum van 
€ 15.000 op jaarbasis beschikbaar te stellen. 

2. Gedeputeerde Bom-Lemstra aan te wijzen als 
vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten in het 
Vanguard Initiative; 

3. Statenvoorstel vast te stellen waarmee Provinciale 
Staten worden voorgesteld om toestemming te 
verlenen met de toetreding en financiering genoemd 
onder 1a en 1b; 
De publiekssamenvatting vast te stellen inzake de 
toetreding tot het Vanguard Initiative. 
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Besluit: vastgesteld conform advies  
 

CF6 Vermeulen PZH-2016-573336842 
 

Uitvoeringsplan Actieplan Geluid 2013 – 2018 
 

1. Vast te stellen het Uitvoeringsplan Actieplan Geluid 
2013-2018 

2. Vast te stellen de GS-brief aan PS over het 
Uitvoeringsplan Actieplan Geluid 2013-2018 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het 
 Uitvoeringsplan Actieplan Geluid 2013-2018 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

CF7 Bom-Lemstra PZH-2016-574879369 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsidieplafond 2017 regeling MKB 
Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland 
(MIT ZH) 
 

1. Statenvoorstel vast te stellen waarin Provinciale 
Staten worden voorgesteld een subsidieplafond van 
€ 9.984.000,- voor de subsidieregeling MKB 
Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland voor 
2017 vast te stellen, onder voorbehoud van de 
bijdrage van € 4.992.000,- van het ministerie van 
Economische Zaken; 

2. Te bepalen dat ten behoeve van de uitvoering van 
deze subsidieregeling de te ontvangen Rijksbijdrage 
maximaal € 4.992.000,- indien nodig 
voorgefinancierd wordt ten laste van Programma 3, 
Economie tot de provincie Zuid-Holland deze 
middelen van het ministerie van Economische 
Zaken uiterlijk december 2017 ontvangt via een 
decentralisatie uitkering in het provinciefonds; 

3. Te bepalen dat het subsidieplafond voor de 
subsidieregeling MKB Innovatiestimulering 
Topsectoren Zuid-Holland in het Provinciaal Blad 
wordt gepubliceerd na vaststelling van het 
subsidieplafond en na vaststelling van de 
gewijzigde subsidieregeling en de deelplafonds 
door Gedeputeerde Staten.   

4. De publiekssamenvatting vast te stellen.  
Besluit: vastgesteld met een machtiging aan de 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 JANUARI 2017 

 
 

Besluitenlijst van de vergadering 10 januari 2017 v astgesteld.  
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Besliss ing 

 
(vervolg CF7) 
 
 

portefeuillehouder voor het toelichte n van de 
aanvullende financiering van € 750.000.  
 

CF8 Bom-Lemstra PZH-2016-571821865 
 
 

Aanvaarding regionale kantorenvisie 2015 – 
2018 Holland Rijnland 
 

1. Te aanvaarden de geactualiseerde regionale 
kantorenvisie Holland Rijnland als kader voor 
verantwoording van de kantorenopgave zoals 
bedoeld in art. 2.1.1 lid 3 en art. 2.1.2 lid 2a van de 
Verordening ruimte 2014, onder voorwaarde dat de 
reacties uit Provinciale Staten geen aanleiding 
geven tot heroverweging van het voorgenoemd 
besluit. Hiermee hebben bestemmingsplannen met 
kantoren die passen binnen de aanvaarde regionale 
visie voldaan aan trede 1 van de Ladder voor 
duurzame verstedelijking en aan de toegestane 
locaties zoals vastgelegd in de Verordening ruimte 
2014; 

2. Vast te stellen de GS-brief aan PS; 
3. Vast te stellen de brief waarmee het besluit onder 1 

aan de regio Holland Rijnland wordt meegedeeld en 
deze brief te verzenden nadat het besluit onder 1. 
genomen is. 

Besluit: vastgesteld conform advies 
 

SV1  Weber PZH-2017-577646568 
 
 

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie 
PvdD 3248 Afschot herten landgoed Nieuw 
Leeuwenhorst Zuid-Hollands Landschap 
 

- Vast te stellen de beantwoording van de 
statenvragen mbt Afschot herten landgoed Nieuw 
Leeuwenhorst Zuid-Hollands Landschap 

- Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het 
voorstel beantwoording statenvragen 3248. 

Besluit: vastgesteld conform advies 
 

SV2 Weber PZH-2017-577253183 
 
 
 

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie 
PvdA 3252 over carbid schieten Westvoorne 
 

- Vast te stellen de beantwoording van de 
statenvragen mbt carbid schieten Westvoorne 
conform het bijgevoegde concept 

- Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het 
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(vervolg SV2) 
 
 
 

voorstel beantwoording statenvragen 3252. 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

SV3 Weber PZH-2017-577275628 
 
 

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie 
PvdD 3258 over carbid schieten in Natura 2000-
gebied 
 

- Vast te stellen de beantwoording van de 
statenvragen mbt carbid schieten in Natura 2000-
gebied conform het bijgevoegde concept.  

- Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het 
voorstel beantwoording statenvragen 3258. 

Besluit: vastgesteld conform advies 
 

SV4 Van der Sande PZH-2017-577762318 
 
 

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie 
50PLUS 3254 Mandateren en delegeren van 
taken van Provinciale Staten 
 

- Vast te stellen de beantwoording van de 
statenvragen mbt mandateren en delegeren van 
taken van Provinciale Staten conform het 
bijgevoegde concept 

- Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het 
voorstel beantwoording statenvragen 3254. 

Besluit: vastgesteld conform advies 
 

SV5 Janssen PZH-2017-577667980 
 
 

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie 
CDA 3260 inzake informatieve brief 
gedeputeerde Janssen over waterzaken 
 

- Vast te stellen de beantwoording van de 
statenvragen 3260 (CDA) inzake informatieve brief 
van gedeputeerde Janssen over waterzaken, 
conform het bijgevoegde concept 

- Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het 
voorstel beantwoording statenvragen 3260. 

Besluit: vastgesteld conform advies 
 

SV6 Smit PZH-2017-578047343 
 

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie 
PVV 3263 Politiek-correcte nieuwjaarstoespraak 
ongekozen regent 
 

-  Vast te stellen de beantwoording van de 
statenvragen m.b.t. ‘Politiek-correcte 
nieuwjaarstoespraak ongekozen regent’ conform 
het bijgevoegde concept.  

-  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het 
voorstel beantwoording statenvragen 3263. 

Besluit: vastgesteld conform advies 
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