
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 24 JANUARI 2017 

 
 

Besluitenlijst van de vergadering 17 januari 2017 vastgesteld. 
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 

 
A1 Bom-Lemstra PZH-2016-572054872 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontwerp partiële herziening VRM windenergie 1. Vast te stellen het 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 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 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 Nota van Toelichting bij Ontwerp 
partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit 
Windenergie; 

5. Vast te stellen het planMER windenergie ten behoeve 
van de partiële herziening van visie, programma en 
verordening; 

6. Kennis te hebben genomen van het advies van de 
DCMR (bevoegd gezag m.e.r. voor de provincie) ten 
behoeve van GS-besluit over vaststelling planMER bij 
partiële herziening VRM windenergie; 

7. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, 
waarmee het planMER en de ontwerp herziening van 
de visie, het programma en de verordening ter 
kennisname worden aangeboden aan Provinciale 
Staten. 

8. Ter inzage te leggen van het planMER en de ontwerp 
herziening van de visie, het programma en de 
verordening, na bespreking hiervan in de commissie 
Ruimte en Leefomgeving. 
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Besluitenlijst van de vergadering 17 januari 2017 vastgesteld. 
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 

 
(vervolg A1)  
 

9. Vast te stellen de publiekssamenvatting en het 
persbericht bij dit besluit. 

10. De intentie uit te spreken om in het kader van de 
definitieve vaststelling van de partiële herziening 
windenergie van de VRM, na kennisneming van de 
ingediende zienswijzen, alleen die locaties windenergie 
ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten 
die passen binnen de door de gemeenten van de 
voormalige stadsregio Rotterdam gezamenlijk 
vastgestelde handreiking, mits de gemeenteraden 
geconsulteerd zijn over de handreiking en deze 
voldoende zicht biedt op het tijdig realiseren van de 
met de gemeenten in het convenant windenergie 
stadsregio Rotterdam afgesproken opgave. 

11. Geheimhouding op te leggen op grond van art. 55, 
eerste lid, van de Provinciewet ten aanzien van de 
informatie over het besluit onder nummer 1 tot en met 
10 en de daaraan ten grondslag liggende documenten, 
zodat openbaarmaking hiervan ingevolge art. 10, 
tweede lid, onder f Wet openbaarheid van bestuur 
achterwege dient te blijven, en de geheimhouding op te 
heffen op donderdag 26 januari 2017 om 13.00, het 
moment waarop de betrokken gedeputeerden dit 
besluit toelichten in een persgesprek. 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging aan de 
portefeuillehouder voor het verwerken van 
ondergeschikte punten als gevolg van de reactie van 
de DCMR en het aanpassen van het persbericht.  
 

A2 Van der Sande PZH-2017-577645926 
 
 

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke 
samenwerking Zuid-Holland 2017 

1. Vast te stellen het evaluatierapport van de 
Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke 
samenwerking Zuid-Holland 2015; 
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 

 
(vervolg A2) 2. Vast te stellen de Subsidieregeling bevorderen 

intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017 
met een looptijd tot 1 januari 2010; 

3. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan 
Provinciale Staten wordt voorgesteld een 
subsidieplafond van € 200.000 voor de 
Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke 
samenwerking Zuid-Holland 2017 vast te stellen; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 
Besluit: vastgesteld conform advies, met een looptijd 
van de regeling tot 2020. 
 

CF1 Van der Sande PZH-2016-572838778 
 

Behandelvoorstel Motie 685 D66 Indicator 
informatieveiligheid 

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake het 
behandelvoorstel Motie 685, betreffende de opname van 
een indicator informatieveiligheid in de begroting 2018 
 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

CF2 Bom-Lemstra PZH-2017-578042832 Behandelvoorstel motie 689  De brief aan PS vast te stellen met daarin de uiteenzetting 
hoe uitwerking wordt gegeven aan motie 689, Netwerkend 
werken aan de kust. 
 
Besluit:vastgesteld conform advies 
 

SV1 Vermeulen PZH-2016-575475357 Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie 
PvdD 3253 Massale bomenkap natuur- en 
recreatiegebied Vlietland 

1.  Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 
nr. 3253. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de 
beantwoording van de statenvragen nr 3253. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

 


