
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 MAART 2017 
 
 

Besluitenlijst van de vergadering 20 maart 2017 vastgesteld. 
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
A1 Bom-Lemstra PZH-2017-582295779 
 

Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO 
Zuid-Holland en subsidieplafond 
 

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 Zuid-
Holland voor 2017 vast te stellen; 

3.  Het tijdvak - van twee weken vanaf de dag na de datum 
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; 

4.  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; 

5. De publiekssamenvatting vast te stellen. 
 
Besluit: vastgesteld met een machtiging aan de 
portefeuillehouder voor de tekst van het GS-voorstel: 
de verwijzing naar de eerdere behandeling in GS kan 
verwijderd worden en de motivatie aangevuld.  
 

A2 Vermeulen PZH-2017-582365479 
 
 
 
 
 
 
 

Incidenteel hoger beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen 
vernietiging vergunningsvoorschrift van 
Nijman/Zeetank Onroerend Goed BV door de 
rechtbank Rotterdam. 
 

Advies: 
1.  Incidenteel hoger beroep in te stellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State   tegen de 
uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 30 
november 2016 in de zaak tussen Nijman/Zeetank 
Onroerend Goed BV en Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Spijkenisse, thans Nissewaard.  

2.  De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond te 
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
(Vervolg A2) 
 

machtigen Gedeputeerde Staten te vertegenwoordigen 
bij deze procedure en daartoe al het nodige te 
verrichten, waaronder het indienen van de 
beroepsgronden, met de mogelijkheid tot  
ondermachtiging aan medewerkers van de DCMR en 
externe adviseurs. 

3.  De brief aan de directeur van de DCMR Milieudienst 
Rijnmond vast te stellen conform bijgaand concept 
waarin dit machtigingsbesluit is vervat.  

4.  De brief aan de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van 
State vast te stellen conform bijgaand concept, 
waarmee het incidenteel hoger beroep wordt ingesteld 
en mededeling wordt gedaan van de machtiging aan 
de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond zoals 
genoemd onder 2. 

5.  Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij 
het voorstel instellen incidenteel hoger beroep bij de 
Raad van State 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
 

CF1 Weber PZH-2017-580396865   
 

Gewijzigde nota Investeringsstrategie 
Warmteparticipatiefonds 
 

Advies  
1. Vast te stellen de gewijzigde nota Investeringsstrategie 

Warmteparticipatiefonds. 
2 Vast te stellen het gewijzigde Statenvoorstel 

Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds & 
subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-
Holland 2017. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

SV1 Vermeulen PZH-2017-580913344 
 
 

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie 
PvdD 3271 Vervolgvragen massale bomenkap 
natuur- en recreatiegebied Vlietland 

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

3271. 
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(vervolg SV1) 
 
 

 2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de 
beantwoording van de statenvragen nr 3271. 

 
Besluit: aangehouden 
 

SV2 Weber PZH-2017-584555758 
 
 
 

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie 
PvdA PvdD 3276 Effecten agrarisch natuurbeheer 
 

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

3276. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de 

beantwoording van de statenvragen nr 3276. 
 
Besluit: Vastgesteld conform advies. 

 
 


