BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 7 FEBRUARI 2017

Besluitenlijst van de vergadering 31 januari 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2017-578487242

Onderwerp
Vaststellen nieuwe subsidiedeelplafonds R-net en
aangaan SOK’s en DRIS R-net buscorridor
Leiden-Leiderdorp

Beslissing
Advies:
1. In te trekken het besluit tot vaststelling van het
bestaande subsidiedeelplafond van € 1,5 mln. voor de
realisatie van de corridor Leiden – Zoetermeer, zoals
eerder door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 28
januari 2014.
2. Vast te stellen een subsidiedeelplafond van € 0,7 mln.
voor de Subsidieregeling R-net ten behoeve van de Rnet buscorridor Leiden – Leiderdorp.
3. Vast te stellen een subsidiedeelplafond van € 0,8 mln.
voor de Subsidieregeling R-net ten behoeve van de Rnet buscorridor Alphen aan den Rijn – Schiphol.
4. Vast te stellen een subsidiedeelplafond van € 1,0 mln.
voor de Subsidieregeling R-net als onderdeel van de 1e
fase Leiden in het kader van de R-net buscorridor
Leiden – Katwijk – Noordwijk.
5. Vast te stellen bijgaande brief waarmee aan Provinciale
Staten melding wordt gemaakt van de bovengenoemde
door Gedeputeerde Staten vast te stellen
subsidiedeelplafonds.
6. Aan te gaan de ‘Samenwerkingsovereenkomst R-net
corridor Leiden – Leiderdorp' met de gemeente Leiden
en de ‘Samenwerkingsovereenkomst R-net corridor
Leiden – Leiderdorp' met de gemeente Leiderdorp,
waarin afspraken worden vastgelegd over 4 aan te
leggen haltes en 5 te beheren en te onderhouden
haltes in de gemeente Leiden en 6 aan te leggen en te
beheren en te onderhouden haltes in de gemeente
Leiderdorp.
7. Aan te gaan de Overeenkomst gebruik en beheer
Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) met de
gemeente Leiderdorp.
8. De geraamde kosten in verband met aanleg dan wel
reconstructies van gemeentelijke haltes voor de
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Besluitenlijst van de vergadering 31 januari 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg A1)

Beslissing
corridor Leiden-Leiderdorp ter grootte van in totaal €
1,7 mln. ten laste te brengen van Programma 2.
Mobiliteit en Milieu, Doel 220, PZI Openbaar Vervoer.
9. De nieuwe subsidiedeelplafonds en de ingetrokken
subsidiedeelplafonds te publiceren in het Provinciaal
blad.
10. Vast te stellen de publiekssamenvatting zoals
hierboven opgenomen in dit GS-voorstel.
NB: aangezien de Commissaris van de Koning, na
rechtsgeldige besluitvorming door Gedeputeerde Staten,
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 van de
Provincie Zuid-Holland, om de
‘Samenwerkingsovereenkomst R-net corridor Leiden –
Leiderdorp' met de gemeente Leiden en de
‘Samenwerkingsovereenkomst R-net corridor Leiden –
Leiderdorp' met de gemeente Leiderdorp, alsmede de
‘Overeenkomst gebruik en beheer Dynamisch Reis
Informatie Systeem (DRIS)’ met de gemeente Leiderdorp te
ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF1

Janssen

PZH-2017-578601319

Beslissing op bezwaar van Gebroeders Smits
Holding BV tegen opgelegde last onder
dwangsom dd 20 juli 2016 wegens het niet
plaatsen van luchtwassers

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie Awb:
a. De bezwaren van de Gebroeders Smits Holding
B.V. tegen de last onder dwangsom van 20 juli 2016
(verzonden 21 juli 2016 met kenmerk 2016159615)
wegens het niet plaatsen van luchtwassers
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten.
b. Geen proceskostenvergoeding toe te kennen, daar

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 7 FEBRUARI 2017

Besluitenlijst van de vergadering 31 januari 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg CF1)
2.
3.

daartoe geen reden is.
De brief met de beslissing op bezwaar aan Gebroeders
Smits Holding B.V. vast te stellen.
De publiekssamenvatting, betreffende de beslissing op
het bezwaar van de Gebroeders Smits Holding B.V.
inzake de opgelegde last onder dwangsom van 20 juli
2016, vast te stellen.

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

CF2

Janssen

PZH-2017-579521367

Beslissing op het bezwaar van Sita Recycling
Services West van 8 september 2016 tegen het
besluit van 2 september 2016 tot invordering van
een dwangsom wegens het veroorzaken van
geurhinder

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie-Awb
de bezwaren van SITA van 8 september 2016 tegen
het invorderingsbesluit van 2 september 2016
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten.
1. De brief met de beslissing op bezwaar aan SITA vast te
stellen.
2. De publiekssamenvatting over de beslissing op het
bezwaar van SITA van 8 september 2016 tegen het
invorderingsbesluit van 2 september 2016 vast te
stellen.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om te bepalen op welk moment de
stukken actief worden gepubliceerd.

CF3

Vermeulen

PZH-2017-579505195

Asfalttype N207 Gouda

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Gouda waarin
staat dat er momenteel geen noodzaak is tot het
aanleggen van geluidsreducerend asfalt op de N207
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Besluitenlijst van de vergadering 31 januari 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg CF3)
2.

(ter hoogte van Westergouwe), zoals verzocht door de
gemeente Gouda.
De publiekssamenvatting over het asfalt op de N207 bij
Gouda vast te stellen.

Besluit: vastgesteld conform advies
CF4 Weber/Van der Sande PZH-2017-578749340

Afronding afspraken in het Hoofdlijnenakkoord
t.a.v. de recreatieschappen en G.Z-H

Advies:
1. Vast te stellen de informatieve brief aan Provinciale Staten
inzake de afronding van de afspraken in het
Hoofdlijnenakkoord t.a.v. de recreatieschappen en de G.Z-H.
2. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten, waarin
wordt voorgesteld de brief voor kennisgeving aan te nemen,
waarmee de staten in kennis worden gesteld over de
afronding van de opgaven m.b.t. de recreatieschappen en
G.Z-H uit het Hoofdlijnenakkoord.
Besluit: vastgesteld conform advies

SV1

Bom-Lemstra

PZH-2017-579755896

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
GroenLinks 3256 Bebouwing strand Kijkduin en
PvdD 3257 Kustbebouwing Kijkduin

Advies:
Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
Bebouwing strand Kijkduin (PvdD, nr. 3256) en
Kustbebouwing Kijkduin (GroenLinks, nr. 3257) conform het
bijgevoegde concept.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen Bebouwing strand Kijkduin
(3256) en Kustbebouwing Kijkduin (3257).
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om te specificeren waar het gemeentelijke
vergunningverlening betreft en de splitsing aan te brengen
tussen natuur en ruimtelijke ordening.
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Besluitenlijst van de vergadering 31 januari 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

SV2

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2017-579299249

Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
D66 3261 Volgen verkeersdeelnemers door
Provincie Zuid-Holland

Beslissing
Advies:
Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen mbt.
Volgen verkeersdeelnemers door provincie Zuid-Holland
conform het bijgevoegde concept.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3261.
Besluit: vastgesteld conform advies.

