
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 21 FEBRUARI 2017 

 
 

Besluitenlijst van de vergadering 14 februari 2017 vastgesteld. 
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 

 
A1 Weber  PZH-2017-581136231 
 

Brief GS en PS – Rapportage PBL evaluatie 
Natuurpact 
 
 

1. Vast te stellen een brief aan Provinciale Staten 
waarmee het rapport “Lerende evaluatie van het 
Natuurpact - Naar nieuwe verbindingen tussen natuur, 
beleid en samenleving” ter kennisname wordt 
aangeboden. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

A2 Weber  PZH-2017-579649714 
 

Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee 
 

1. Vast te stellen het Programmaplan Gebiedsprogramma 
Goeree-Overflakkee voor de periode 2017 – 2020. 

2. Vast te stellen de financiering van het benodigde 
procesgeld in de periode 2017 - 2020 van € 100.000 
per jaar vanuit reserve Programma Goeree-
Overflakkee en de looptijd van deze reservere te 
verlengen van 2018 tot 2021. 

3. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten 
worden geïnformeerd over het Gebiedsprogramma en 
het Programmaplan Goeree-Overflakkee. 

4. De publiekssamenvatting vast te stellen waarin een 
korte toelichting wordt gegeven op het 
gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee. 

Besluit: vastgesteld met een tekstueel mandaat voor de 
portefeuillehouder om een passage over het park NL 
Delta toe te voegen.  
 

A3  Bom-Lemstra PZH-2017-579316929 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontheffing geweigerd voor de nieuwvestiging 
van een discount-supermarkt gemeente Gouda 
 

1. De gevraagde ontheffing ten behoeve van de 
nieuwvestiging van een discount-supermarkt buiten 
winkelconcentratiegebied, aan Nieuwe Gouwe O.Z, te 
weigeren; 

2. Dit besluit door middel van bijgevoegde brief aan de 
gemeente toe te zenden. 

3. De publiekssamenvatting bij het voorstel Ontheffing 
geweigerd voor de nieuwvestiging van een discount-
supermarkt gemeente Gouda vast te stellen. 
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 

 
(vervolg A3) 
 

Besluit: aangehouden. Verzocht om de motivering 
inhoudelijk aan te vullen met het provinciaal belang.  
 

A4  Bom-Lemstra PZH-2016-572841420 
 

Ontheffing ex art. 3.2 Verordening ruimte 2014 
voor de transformatie van de Noordeindseweg 
van glastuinbouw naar woningbouw gemeente 
Pijnacker-Nootdorp 
 
 

1. Vast te stellen de ontheffing van artikel 2.1.5, lid 1 van 
de Verordening ruimte 2014, ten behoeve van de 
transformatie van het lint Noordeindseweg van 
glastuinbouw naar 48 woningen, 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 Pijnacker-
Nootdorp waarmee de ontheffing onder 1 wordt 
medegedeeld, conform bijgevoegd concept; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
verleende ontheffing ex art.3.2 Verordening ruimte 
2014 voor de transformatie van de Noordeindseweg 
van glastuinbouw naar woningbouw gemeente 
Pijnacker-Nootdorp. 

Besluit: vastgesteld conform advies 
 

A5  Weber  PZH-2017-580396865 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warmteplan, Investeringsstrategie 
Warmteparticipatiefonds & subsidieregeling 
lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 
2017 
 
 

1. De Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds in 
ontwerp vast te stellen; 

2. Het warmteplan ‘Anders Verwarmen’ vast te stellen;  
3. De subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie 

Zuid-Holland 2017 vast te stellen; 
4. Te bepalen dat voor de uitvoering van deze 

subsidieregeling de middelen van € 2.000.000,- vanuit 
de extra investeringsimpuls ‘’Lokale energie-
initiatieven’’ worden ingezet zoals aangekondigd in de 
begroting  2017 binnen programma 3, in de periode 
2017-2019 (2017: € 800.000,--; 2018 en 2019 elk 
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 

 
(vervolg A5) 
 

 € 600.000,--). 
5. Te bepalen dat de subsidieregeling Lokale energie-

initiatieven Zuid-Holland en het subsidieplafond in het 
Provinciaal Blad worden gepubliceerd na vaststelling 
van het subsidieplafond. 

6. Het statenvoorstel vast te stellen waarin Provinciale 
Staten worden voorgesteld om:  

• De investeringsstrategie van het 
Warmteparticipatiefonds vast te stellen; 

• Een bedrag van € 65.000.000,- beschikbaar te stellen 
ten laste van Programma 3 Aantrekkelijk en 
Concurrerend ten bate van het 
Warmteparticipatiefonds;  

•  Kennis te nemen van het voornemen van GS om via 
de Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV het 
Warmteparticipatiefonds op te richten en van het 
voornemen van GS om € 65.000.000,- op aandelen in 
de Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV te storten;  

• Voor de onder 3 genoemde regeling een 
subsidieplafond van € 2.000.000,- vast te stellen voor 
de periode 2017 - 2019. 

7. De publiekssamenvatting bij het voorstel Warmteplan, 
Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds &  
subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie 
Zuid-Holland 2017 vast te stellen. 

Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder om de tekst van de 
publiekssamenvatting ten aanzien van kolenenergie aan 
te passen. Geheimhouding opgelegd op het voorstel en 
de bijlagen en machtiging aan de portefeuillehouder 
gegeven om het moment van openbaarmaking te 
bepalen.  
 

A6 Bom-Lemstra PZH-2017-581207592 Toelichting belangrijkste wijzigingen binnen het 1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, 
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(vervolg A6) beleidsveld wonen met de in werking treding 

Actualisatie 2016 VRM 
 

waarin zij worden geïnformeerd over de belangrijkste 
wijzigingen binnen het beleidsveld wonen met de in 
werking treding van de Actualisatie 2016 Visie Ruimte 
en Mobiliteit. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
Toelichting belangrijkste wijzigingen binnen het 
beleidsveld wonen met de in werking treding 
Actualisatie 2016 VRM. 

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder om in de brief te benadrukken dat 
hierin de systematiek op hoofdlijnen staat beschreven 
en dat nader onderzoek nodig is om tot maatregelen 
over te gaan; het betreft een achtergronddocument ter 
informatie.  
 

Toegevoegd besluit: Van der Sande -  
 

Herindelingsadvies Hoeksche Waard 
 

Besluit: het opstellen van de aanbiedingsbrief aan de 
minister van Binnenlandse Zaken namens het College 
van GS wordt toegevoegd aan de machtiging voor de 
portefeuillehouder die op 17 januari 2017 is verstrekt bij 
de behandeling van het voorstel Herindelingsadvies 
Hoeksche Waard.  
 

CF1 Van der Sande PZH-2016-576093354 
 

Verlenging regeling Van Werk naar Werk 
(VWNW) en de wijziging van de regeling 
Aanvullende voorzieningen bij werkloosheid 
 

1. Vast te stellen de verlenging van de Regeling 
Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties; 

2. Vast te stellen de wijziging van de CAP in verband 
met de verlenging van de Regeling Begeleiding Van 
Werk Naar Werk bij reorganisaties; 

3 Vast te stellen de wijzigingen in de Regeling 
aanvullende voorzieningen bij werkloosheid; 

4. Vast te stellen voornoemde publiekssamenvatting; 
5. Vast te stellen dat de besluiten onder 1 tot en met 3 

worden bekend gemaakt door plaatsing in het 
Provinciaal Blad. 

Besluit: vastgesteld conform advies 
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 

 
 

CF2 Janssen  PZH-2016-562002700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsovereenkomst Regenradar 
Rijnmond 
 
 

1. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst 
Regenradar Rijnmond met de gemeente Rotterdam 
en de waterschappen Schieland en de 
Krimpenerwaard, Delfland en Hollandse Delta voor 
een periode van 4 jaar. 

2. In te stemmen met een bijdrage van de provincie 
Zuid-Holland van max. €115.844 excl.  BTW voor een 
periode van vier jaar. 

3. Vast te stellen de publieksamenvatting behorende bij 
het voorstel Samenwerkingsovereenkomst 
Regenradar Rijnmond.  

 
N.B. De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben 
besloten, op grond van artikel 176 Provinciewet de 
juridische binding tot stand te brengen. Het advies is aan de 
CdK om de heer R. Janssen, gedeputeerde Water te 
machtigen om de overeenkomst namens de provincie te 
ondertekenen. 
Besluit: vastgesteld met een machtiging aan de 
portefeuillehouder voor technische onvolkomenheden 
en indien dit op basis van overleg met de gemeente 
Rotterdam nodig is.  
 

CF3 Janssen PZH-2016-573704313 
 

Bijdrage afdeling Bestuur ten behoeve van IPO 
Begroting 2017 
 
 

1. Vast te stellen de bijdrage van € 745.375 voor 
secretariaatskosten van het IPO voor 2017 als 
onderdeel van de IPO-begroting 2017. 

2. Vast te stellen de bijdrage aan het IPO voor 
interprovinciale abonnementen van € 14.000 in 2017. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
bijdrage van de afdeling Bestuur ten behoeve van IPO 
begroting 2017 

Besluit: vastgesteld conform advies 
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CF4 Bom-Lemstra PZH-2017-580178827 Vaststelling deelplafond fieldlabs Kansen voor 

West II 
 
 

1. Vast te stellen het deelplafond van € 2 miljoen voor 
provinciale cofinanciering van fieldlabs binnen het 
programma Kansen voor West II onder de 
subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over 
vaststelling van € 2 miljoen voor provinciale 
cofinanciering van fieldlabs binnen het programma 
Kansen voor West II; 

3. Te bepalen dat het vast te stellen deelplafond van € 2 
miljoen voor provinciale cofinanciering van fieldlabs 
binnen het programma Kansen voor West II wordt 
bekend gemaakt in het Provinciaal Blad. 

Besluit: vastgesteld conform advies 
 

CF5 Bom-Lemstra PZH-2017-579695857 
 
 
 

Subsidieplafond 2017 Subsidieregeling 
stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland 
 

1. Statenvoorstel vast te stellen waarin Provinciale 
Staten worden voorgesteld een subsidieplafond van € 
250.000,- voor de Subsidieregeling stageplaatsen 
MBO en HBO Zuid-Holland voor 2017 vast te stellen; 

2. Te bepalen dat het subsidieplafond voor de 
Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-
Holland in het Provinciaal Blad wordt gepubliceerd na 
vaststelling van het subsidieplafond door Provinciale 
Staten en na vaststelling van de subsidieregeling  
door Gedeputeerde Staten. 

3. De publiekssamenvatting vast te stellen. 
Besluit: Aangehouden. Verzocht om dit voorstel 
tezamen met de subsidieregeling ter besluitvorming 
voor te leggen.  
 

CF6  Vermeulen PZH-2016-580026302 
 
 
 
 

Kruising N487 met de Volgerlandseweg te 
Numansdorp 
 

1. Het besluit van 6 december 2016 inzake Kruising 
N487 met de Volgerlandseweg te Numansdorp in te 
trekken; 

2. In te stemmen met het verlagen van de maximum 
snelheid naar 50 km/h op de N487 ter plaatse van het 
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(vervolg CF6) 
 

kruispunt met de Volgerlandseweg. Ter ondersteuning 
van deze verkeersmaatregel worden in de 
aanrijrichtingen op de N487 snelheidsremmende 
plateaus aangebracht. 

3. De brief aan de gemeente Cromstrijen vast te stellen 
waarin het besluit onder 2 kenbaar wordt gemaakt; 

4. De publiekssamenvatting over het kruispunt N487-
Volgerlandseweg vast te stellen. 

Besluit: gewijzigd vastgesteld.  
 

CF7 Vermeulen PZH-2016-580923934 
 

Behandelvoorstel moties 663 en 666 inzake 
beleidskader aanbesteding concessie DAV 
 

- De brief aan PS vast te stellen met daarin de 
voorstellen hoe uitwerking wordt gegeven aan de 
moties 663 en 666, welke betrekking hebben op de 
aanbesteding van de OV-concessie Drechtsteden / 
Alblasserwaard / Vijfheerenlanden. 

- De publiekssamenvatting bij het Behandelvoorstel 
moties 663 en 666 inzake beleidskader aanbesteding 
concessie DAV vast te stellen. 

Besluit: vastgesteld conform advies 
 

SV1 Janssen  PZH-2017-578907682 
 

Beantwoording schriftelijke vragen 
Statenfractie 50 PLUS 3266 realisatie 
bezoekerscentrum Zandmotor 
 
 

- Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 
met betrekking tot realiseren van bezoekerscentrum 
Zandmotor conform het bijgevoegde concept. 

- Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording statenvragen (3266). 

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

SV2 Janssen PZH-2017-579434609 
 

Beantwoording schriftelijke vragen 
Statenfractie GroenLinks 3267 over 
Smogalarm Zuid-Holland  
 

- Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 
mbt. Smogalarm Zuid-Holland conform het bijgevoegde 
concept.  

- Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording statenvragen 3267. 

Besluit: vastgesteld conform advies 
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