
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 31 JANUARI 2017 
 
 

Besluitenlijst van de vergadering 24 januari 2017 vastgesteld. 
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
A1 Weber PZH-2017-578450753 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tweede partiële herziening PAS Aerius M16 
 

Advies: 
1. In te stemmen met de  partiële herziening van het 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de geactualiseerde 
gebiedsanalyses; 

2. In te stemmen met de bijlage bij artikel 2.5 van de Regeling 
Natuurbescherming die voorziet in de provinciale prioritaire 
projectenlijst; 

3. In te stemmen met de Nota van Antwoord op de 
zienswijzen; 

4. In te stemmen met de door het Rijk voorgestelde generieke 
oplossing voor de mogelijke situatie dat de beschikbare 
ruimte voor segment 2 en/of voor meldingen wordt 
overschreden; 

5. In te stemmen met de verhoging van de grenswaarde tot 1 
mol/ha/jaar, indien uit Register 2016 blijkt dat dit voor één 
of meer stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden weer 
mogelijk is. 

6. In te stemmen met een tijdelijke bevriezing van maximaal 
25% van de ontwikkelingsruimte die in AERIUS Register 
16 beschikbaar wordt gesteld voor het Haven Industrieel 
Complex Rotterdam (HIC) en segment 2 op locaties in 
Solleveld & Kapittelduinen waar depositiestijgingen zijn 
berekend die niet onder de Maasvlakte 2 compensatie 
vallen; 

7. Kennis te nemen van het adviesrapport ‘Rode hexagonen 
van de kaart’ van de PAS-Taskforce rode hexagonen 
Kapittelduinen en conform dit advies opdracht te geven 
aan Taskforce om de geïdentificeerde structurele 
oplossingsrichtingen, die gericht zijn op het opheffen van 
de bevriezing van ontwikkelingsruimte bij de volgende 
PAS-revisie en het veiligstellen van economische 
ontwikkelingen, nader uit te werken conform de 
voorgestelde prioritering, daarbij rekening te houden met 
de gegeven procesadviezen en uiterlijk eind juni 2017 met 
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een definitief advies voor een structurele oplossing te 
komen; 

8. De brief aan het bestuurlijk overleg PAS vast te stellen, 
waarin de instemming met de Partiële herziening PAS 
AERIUS Monitor 16 wordt medegedeeld en het 
adviesrapport ‘Rode Hexagonen van de kaart’ wordt 
aangeboden; 

9. De brief van GS aan PS vast te stellen, waarmee de 
stukken inzake de Partiële herziening PAS AERIUS 
Monitor 16 en het adviesrapport ‘Rode Hexagonen van de 
kaart’ ter kennisname worden aangeboden; 

10. De publiekssamenvatting inzake de Partiële herziening 
PAS AERIUS Monitor 16 vast te stellen. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

A2 Van der Sande PZH-2017-578481185 Zienswijze Provincie Zuid-Holland op het 
herindelingsontwerp Vijfheerenlanden 
 

Advies 
1.  Vast te stellen de ontwerp zienswijze van de Provincie 

Zuid-Holland op het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden; 
2.  Vast te stellen het Statenvoorstel zienswijze 

herindelingsontwerp Vijfheerenlanden waarmee deze ter 
vaststelling wordt aangeboden aan PS; 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
Zienswijze Provincie Zuid-Holland op het 
herindelingsontwerp Vijfheerenlanden. 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging aan de 
portefeuillehouder om de tekst te wijzigen.  
 

CF1 Janssen PZH-2017-576884955 
 
 
 
 

Gemeente Korendijk – beslissing op 
bezwaren inzake buiten behandelingstelling 
van de subsidieaanvragen voor restauratie 
van molen Windlust en molen Simonia 
 

Advies  
1. Vast te stellen de beslissing op de bezwaren van de 

gemeente Korendijk inzake het buiten behandeling stellen 
van de aanvragen voor de restauratie van molen Windlust 
te Goudswaard en molen Simonia te Piershil. Conform 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 31 JANUARI 2017 
 
 

Besluitenlijst van de vergadering 24 januari 2017 vastgesteld. 
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
(vervolg CF1) 
 

het advies van de bezwarencommissie de bezwaren 
gegrond verklaard, het bestreden besluit herroepen en de 
aanvragen voor subsidie alsnog in behandeling genomen. 
Projectsubsidies 2016-2018 verleend van een maximum 
van € 100.615,00 voor de restauratie van molen Windlust 
en van een maximum van € 86.752,00 voor de restauratie 
van molen Simonia. 

2. Brieven vast te stellen waarmee de gemeente Korendijk 
geïnformeerd wordt over de beslissingen op bezwaar. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting.  
 
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder om te bepalen op welk moment de 
stukken actief worden gepubliceerd.  
 

CF2 Weber PZH-2017-576782781 
 

Vaststelling definitief beheerplan N2000 
Lingegebied en Diefdijk-Zuid 
 

Advies  
1. De Nota van antwoord bij het Natura 2000 beheerplan 

Lingegebied en Diefdijk-Zuid vast te stellen, waarin de 
ontvangen zienswijzen worden samengevat en 
beantwoord. 

2. Het Natura 2000 beheerplan Lingegebied en Diefdijk-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 beheerplan. 

3. De brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken 
vast te stellen, waarin het besluit van Gedeputeerde 
Staten tot vaststelling van het beheerplan en Nota van 
antwoord wordt medegedeeld. 

4. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee 
de Nota van antwoord, het Beheerplan en de brief aan de 
staatssecretaris van Economische Zaken ter kennisname 
worden aangeboden aan PS.  

5. De publiekssamenvatting inzake het Natura 2000 
beheerplan Lingegebied en Diefdijk-Zuid vast te stellen.  
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Besluit: vastgesteld conform advies 

CF3 Vermeulen PZH-2016-572800123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid 
in Zuid-Holland 2017 – 2020 
 

Advies: 
1. Vast te stellen de Visie voor de Regionale Ondersteuning 

Verkeersveiligheid in Zuid-Holland  2017 en het 
Meerjarenprogramma ROV-ZH 2017-2020. 

2. Aan te gaan de overeenkomst Regionale Ondersteuning 
Verkeersveiligheid in Zuid-Holland met de 
vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag ingaande per 1 januari 2017. 

3. Vast te stellen GS-de brief aan Provinciale Staten over 
Visie en Meerjarenprogramma ROV 2017-2020. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 
N.B. Aangezien de CdK bevoegd is om, na rechtsgeldige 
besluitvorming door GS, de juridische binding aan te gaan, is 
het advies aan hem een machtiging af te geven aan dhr. F. 
Vermeulen, gedeputeerde van Verkeer en Vervoer,  om de 
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning 
Verkeersveiligheid in Zuid-Holland 2017-2020 met de 
Vervoersautoriteit Metropoolregio Rottedam Den Haag namens 
de provincie te ondertekenen. 
 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

SV1 Vermeulen PZH-2017-578546208 
 

Beantwoording schriftelijke vragen 
Statenfractie PvdD 3255 Provinciale 
vergunningen en bepalingen rondom 
vuurwerkshows 
 

Advies 
- Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 

3255 (PvdD) Provinciale vergunningen en bepalingen 
rondom vuurwerkshows conform het bijgevoegde concept.  

- Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
 beantwoording statenvragen 3255. 
 
Besluit: vastgesteld conform advies 
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SV2 Bom-Lemstra PZH-2017-578909889 
 

Beantwoording schriftelijke vragen 
Statenfractie GroenLinks 3259 Aanvullend 
onderzoek maatschappelijke kosten en baten 
RTHA 
 

Advies  
- Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 

mbt aanvullend onderzoek maatschappelijke kosten en 
baten RTHA conform het bijgevoegde concept.  

- Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording statenvragen 3259. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

SV3 Weber PZH-2017-578908966 
 
 

Beantwoording schriftelijke vragen 
Statenfractie PvdA 3262 Actieprogramma 
Weidevogels 
 

Advies  
- Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 

3262 met betrekkingtot een actieprogramma weidevogels 
- Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

Beantwoording Statenvragen 3262 PvdA Actieprogramma 
Weidevogels 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder voor tekstuele wijzigingen.  
 

SV4 Vermeulen PZH-2017-579319022 
 

Beantwoording schriftelijke vragen 
Statenfractie SGP/CU, VVD en CDA 3264 
m.b.t. problemen Lingebrug Leerdam 
 
 
 

Advies 
- Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 

mbt. Problemen Lingebrug Leerdam conform het 
bijgevoegde concept.  

- Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording statenvragen 3264. 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder om de tekst te wijzigen. 
  

 
 


