BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 14 MAART 2017

Besluitenlijst van de vergadering 7 maart 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2017-579316929

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

Beslissing
Advies:
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 discountsupermarkt gemeente Gouda vast te stellen.
Besluit GS: vastgesteld conform advies.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2017-581667064

Reactie op de brief van gemeente Zuidplas van
14 juni 2016 inzake de ontwikkeling van
bedrijventerrein Knibbelweg Oost.

Advies:
1. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij
de brief aan de gemeente Zuidplas .
2. Vast te stellen de brief aan gemeente Zuidplas waarin
gedeputeerde staten reageren op het schrijven van
gemeente Zuidplas van 14 juni 2016 en daarbij de
gemeente informeren over het standpunt inzake de
ontwikkeling van Knibbelweg Oost.
Besluit GS: vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder om de brief aan te vullen ten aanzien
van de grondaankoop en de ontvlechtingsafspraken.

A3

Bom-Lemstra

PZH-2017-582295779

Besluit Subsidieregeling stageplaatsen MBO en
HBO Zuid-Holland en besluitvoorstel
subsidieplafond 2017

Advies:
1. Het besluit Subsidieregeling stageplaatsen MBO en
HBO Zuid-Holland vast te stellen;
2. Het statenvoorstel waarin Provinciale Staten worden
voorgesteld een subsidieplafond van € 250.000,- voor
de Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO ZuidHolland voor 2017 vast te stellen;
3. Het tijdvak - van twee weken vanaf de dag na de datum
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg A3)

4.

5.

van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze
regeling wordt geplaatst - voor indiening van
aanvragen voor de Subsidieregeling stageplaatsen
MBO en HBO Zuid-Holland vast te stellen;
Te bepalen dat de Subsidieregeling stageplaatsen
MBO en HBO Zuid-Holland, het subsidieplafond voor
deze subsidieregeling voor 2017 en het
aanvraagtijdvak na vaststelling van de subsidieregeling
door Gedeputeerde Staten en na vaststelling van het
subsidieplafond voor 2017 door Provinciale Staten te
publiceren in het Provinciaal Blad;
De publiekssamenvatting vast te stellen.

Besluit GS: Aangehouden. Verzocht om te onderzoeken
of aanvulling van de regeling met de mogelijkheid voor
scholen om aanvragen te doen, het bereiken van de
doelstelling van de Staten nog verbetert.
A4

Van der Sande

PZH-2017-581746589

Bestuurlijke verantwoording financieel toezicht
2016-2017

Advies:
1. De bestuurlijke verantwoording financieel toezicht
2016-2017 vast te stellen
2. De GS brief aan Provinciale Staten vast te stellen
3
De publiekssamenvatting vast te stellen
Besluit GS: vastgesteld conform advies.

CF1

Vermeulen

PZH-2017-579088186

Verlenen en vaststellen projectsubsidie
Bedrijfsvervoer 2017 Gemeentelijke Regeling
Avres

Advies:
1. Te verlenen en direct vast te stellen de projectsubsidie
van maximaal € 17.854,00 aan Gemeenschappelijke
Regeling Avres te Gorinchem voor Bedrijfsvervoer
2017 onder toepassing van de hardheidsclausule;
2. Betaling vast te stellen van € 17.854,00 in 1 termijn aan
Gemeenschappelijke Regeling Avres te Gorinchem
voor Bedrijfsvervoer 2017;
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(Vervolg CF1)

Beslissing
3.

4.

Brief vast te stellen waarmee aan Gemeenschappelijke
Regeling Avres te Gorinchem het besluit meegedeeld
wordt over de projectsubsidie Bedrijfsvervoer 2017.
Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF2

Vermeulen

PZH-2017-579074346

Verlening en vaststelling projectsubsidie
Bedrijfsvervoer 2017 Openbaar Lichaam Sociale
Werkvoorziening Drechtsteden

Advies
1. Te verlenen en direct vast te stellen de projectsubsidie
van maximaal € 14.221,00 aan Openbaar Lichaam
Sociale Werkvoorziening Drechtsteden te Dordrecht
voor Bedrijfsvervoer 2017 onder toepassing van de
hardheidsclausule;
2. Betaling vast te stellen van € 14.221,00 in 1 termijn aan
Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening
Drechtsteden te Dordrecht voor Bedrijfsvervoer 2017;
3. Brief vast te stellen waarmee aan Openbaar Lichaam
Sociale Werkvoorziening Drechtsteden te Dordrecht
het besluit meegedeeld wordt over de projectsubsidie
Bedrijfsvervoer 2017.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF3

Vermeulen

PZH-2017-578774908

Verlening projectsubsidie Bedrijfsvervoer 2017
SWA te Alphen aan de Rijn

Advies
1. Te verlenen en direct vast te stellen de projectsubsidie
van maximaal € 11.657,88 aan SWA te Alphen aan
den Rijn voor Bedrijfsvervoer 2017 onder toepassing
van de hardheidsclausule.
2. Te weigeren € 1.295,00 op grond van artikel 10.6. lid 1
daar het tarief € 1,17 is, per deelnemende werknemer
per dag die een minimumreisafstand van vijf kilometer
per rijrichting heeft.
3. Betaling vast te stellen van € 11.657,88 in 1 termijn aan
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(Vervolg CF3)
4.

5.

SWA te Alphen aan den Rijn voor Bedrijfsvervoer 2017;
Brief vast te stellen waarmee aan SWA te Alphen aan
den Rijn het besluit meegedeeld wordt over de
projectsubsidie Bedrijfsvervoer 2017.
Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF4

Vermeulen

PZH-2017-579086864

Verlenen en vaststellen projectsubsidie
Bedrijfsvervoer WIHW

Advies
1. Te verlenen en direct vast te stellen de projectsubsidie
van maximaal € 7.429,00 aan Werk en Inkomen
Hoeksche Waard te Oud-Beijerland voor
Bedrijfsvervoer 2017 onder toepassing van de
hardheidsclausule;
2. Betaling vast te stellen van € 7.429,00 in 1 termijn aan
Werk en Inkomen Hoeksche Waard te Oud-Beijerland
voor Bedrijfsvervoer 2017;
3. Brief vast te stellen waarmee aan Werk en Inkomen
Hoeksche Waard te Oud-Beijerland het besluit
meegedeeld wordt over de projectsubsidie
Bedrijfsvervoer 2017.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF5

Vermeulen

PZH-2017-583283289

Plan van aanpak fietsparkeren bij stations ZuidHolland.

Advies
1. Vast te stellen de brief aan het ministerie van
Infrastructuur en Milieu waarin de provincie aangeeft
dat het geprognotiseerde tekort in 2030 oploopt tot
circa 15.000 fietsparkeerplekken en dat de provincie
zich inzet om voor het zomerreces 2017 bijgaand plan
van aanpak verder uit te werken met NS, ProRail en
gemeenten.
2. Vast te stellen het plan van aanpak fietsparkeren bij
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3.

stations in Zuid-Holland.
Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF6

Vermeulen

PZH-2017-582378299

Uitvoeringsovereenkomst elektrische bussen in
de concessie DAV aangaan

Advies:
1. Aan te gaan de uitvoeringsovereenkomst ten behoeve
van de aanschaf van vijf elektrische bussen (zero
emissie) voor het stedelijk vervoer van Gorinchem en
Dordrecht in e concessie Drechtsteden, Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden (DAV) met Arriva Personenvervoer
Nederland B.V.
2. De publiekssamenvatting vast te stellen over het
aangaan van de uitvoeringsovereenkomst ten behoeve
van de aanschaf van vijf elektrische bussen (zero
emissie) voor het stedelijk vervoer van Gorinchem en
Dordrecht in de concessie Drechtsteden,
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV) met Arriva
Personenvervoer Nederland B.V
NB 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 F. Vermeulen, gedeputeerde verkeer en
vervoer, te machtigen om de overeenkomst namens de
provincie te ondertekenen
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF7

Bom-Lemstra

PZH-2017-582330851

GS-brieven inzake HOM Zoetermeer

Advies
1
GS-brief aan PS waarin zij geinformeerd wordt over
HOM Zoetermeer vast te stellen;
2. GS-brief m.b.t. HOM Zoetermeer aan de Regio
Midden-Holland vast te stellen;
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Beslissing
3.
4.

GS-brief m.b.t. HOM Zoetermeer aan het Regionaal
Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid vast te stellen;
De publiekssamenvatting bij het voorstel 'GS-brieven
inzake HOM Zoetermeer' vast te stellen.

Besluit:
CF8

Janssen

PZH-2017-581564337

7e Voortgangsrapportage luchtkwaliteit in ZuidHolland

Advies
1. Vast te stellen de 7e Voortgangsrapportage
luchtkwaliteit en de brief aan PS.
2. De 7e Voortgangsrapportage luchtkwaliteit en de brief
aan PS ter informatie door te sturen aan PS
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de 7e
Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit Zuid-Holland
Besluit: vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder om in de beide brieven toe te voegen
dat de gemeente Zoetermeer op dit moment in het
proces aan zet is, en de Provincie op een later moment.

SV1

Weber

PZH-2017-583012535

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PvdD 3265 Plannen natuurbegraafplaats
Bonnenpolder Hoek van Holland

Advies:
Vast te stellen de beantwoording van statenvragen
3265 met betrekking tot plannen voor een
natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder bij Hoek van
Holland
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beanwoording statenvragen 3265 met betrekking tot
plannen voor een natuurbegraafplaats in de
Bonnenpolder bij Hoek van Holland.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV2

Vermeulen

PZH-2017-581314061

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfracties
PvdA, GroenLinks, D66, SP en

Advies
Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
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SGP&ChristenUnie 3270 Spoorwegen
-

mbt spoorwegen conform het bijgevoegde concept
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3270

Besluit: vastgesteld conform advies.
SV3

Vermeulen

PZH-2017-583230936

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
50PLUS 3272 Van OV afgesloten wijken in
Heemstede

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
(nr. 3272) met betrekking tot van OV afgesloten wijken
in Heemstede
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het Voorstel
beantwoording statenvragen over van OV afgesloten
wijken in Heemstede
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV4

Bom-Lemstra

PZH-2017-583176431

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PvdD 3273 Leegstand agrarische gebouwen

Advies:
Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
mbt. Leegstand agrarische gebouwen conform het
bijgevoegde concept.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3273
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV5

Bom-Lemstra

PZH-2017-583064043

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfracties
GroenLinks, PvdD, 50PLUS en PvdA 3274
Maatschappelijke baten Rotterdam The Hague
Airport

Advies
Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
mbt. Maatschappelijke baten RTHA conform het
bijgevoegde concept.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen nr. 3274.
Besluit: vastgesteld conform advies.

