BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 MEI 2017

Besluitenlijst van de vergadering 18 april 2017 vastgesteld.

Volgnr.

A1

Rapporteur

Vermeulen

Registratienr.

PZH-2017-583362226

Onderwerp

Kaderbesluit Infrastructuur 2017 (1e lezing)

Beslissing

Advies:
1. Vast te stellen het statenvoorstel met daarin het
Kaderbesluit Infrastructuur 2017 en de beoogde
verdeling van financiële middelen in het
Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur conform
tabel 1 en 2;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
Kaderbesluit Infrastructuur 2017;
3. Vast te stellen het persbericht over het
Kaderbesluit Infrastructuur 2017.
Besluit GS: Aangehouden.

A2

Janssen

PZH-2017-584808752

Toekomstvisie personenvervoer over water

Advies:
1. Vast te stellen de Toekomstvisie personenvervoer
over water, getiteld “Water: personenvervoer vaart
er wel bij!”;
2. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten
waarmee de Toekomstvisie personenvervoer over
water ter kennisneming aan de Staten wordt
aangeboden;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
vaststelling van de Toekomstvisie personenvervoer
over water.
Besluit GS: vastgesteld conform advies

A3

Van der Sande PZH-2017-587897525

Zienswijze op de conceptbegroting 2018
inculsief de meerjarenraming 2019-2022 van
het Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Advies:
1. In te stemmen met de conceptbegroting 2018 van
het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 20192022 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.
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Besluitenlijst van de vergadering 18 april 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg A3

Beslissing

3.

4.

5.

Vast te stellen het statenvoorstel, waarin
opgenomen de zienswijze van Provinciale Staten
op de conceptbegroting 2018 en waarin
medegedeeld wordt dat kennis genomen is van de
meerjarenraming 2019-2022
Met inachtneming van artikel 31 tweede lid van de
Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel
Dordtse Kil de conceptbegroting 2018 en
meerjarenraming 2019-2022 op de gebruikelijke
wijze ter inzage te leggen.
Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit GS: vastgesteld conform advies
A4

Van der Sande PZH-2017-586355930

Zienswijze op de conceptbegroting 2018
inclusief de meerjarenraming 2019-2021 van de
Grondbank RZG Zuidplas

Advies:
1. In te stemmen met de conceptbegroting 2018 van
de Grondbank RZG Zuidplas onder twee
kanttekeningen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 20192021 van de Grondbank RZG Zuidplas.
3. Vast te stellen het statenvoorstel, waarin
opgenomen de zienswijze van Provinciale Staten
op de conceptbegroting 2018 onder twee
kanttekeningen en waarin medegedeeld wordt dat
kennis genomen is van de meerjarenraming 20192021.
4. Met inachtneming van artikel 30 tweede lid van de
Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG
Zuidplas 2015 de conceptbegroting 2018 en
meerjarenraming 2019-2021 op de gebruikelijke
wijze ter inzage te leggen.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting.
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Besluitenlijst van de vergadering 18 april 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Vervolg A4
Besluit GS: vastgesteld conform advies
A5

Van der Sande PZH-2017-588258035

Zienswijze op de conceptbegrotingen 2018 van
de Omgevingsdiensten

Advies:
1. In te stemmen met de conceptbegrotingen 2018
van de omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid,
West-Holland, Midden-Holland, Haaglanden en
DCMR Milieudienst Rijnmond.
2. Kennis te nemen van de meerjarenbegrotingen 20192021 van van de omgevingsdiensten Zuid-Holland
Zuid, West-Holland, Midden-Holland, Haaglanden en
DCMR Milieudienst Rijnmond.
3. Vast te stellen het statenvoorstel, voor de
zienswijze van Provinciale Staten, op elk van de
conceptbegrotingen 2018 en de
meerjarenbegrotingen 2019-2021 genoemd onder
de punten 1. en 2.
4. Vast te stellen de brieven aan Provinciale Staten,
inhoudende een reactie ten behoeve van het
formuleren van een zienswijze door PS op elk van
de conceptbegrotingen genoemd onder de punten
1. en 2.
5. Met inachtneming van betreffende artikelen van de
Gemeenschappelijke regelingen van de
omgevingsdiensten de conceptbegrotingen 2018
en meerjarenbegrotingen 2019-2021 op de
gebruikelijke wijze ter inzage leggen.
6. Vast te stellen de publiekssamenvatting.
Besluit GS: vastgesteld conform advies

A6

Vervallen

Vervallen

K
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Volgnr.

A7

Rapporteur

Registratienr.

Van der Sande PZH-2017-587902270

Onderwerp

Analyse ontwerpbegrotingen 2018 van de
provinciale publieke verbonden partijen
(Gemeenschappelijke regelingen)

Beslissing

Advies:
1. In te stemmen met de conceptbegrotingen 2018
van de omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid,
West-Holland, Midden-Holland, Haaglanden en
DCMR Milieudienst Rijnmond.
2. Kennis te nemen van de meerjarenbegrotingen
2019-2021 van van de omgevingsdiensten ZuidHolland Zuid, West-Holland, Midden-Holland,
Haaglanden en DCMR Milieudienst Rijnmond.
3. Vast te stellen het statenvoorstel, voor de
zienswijze van Provinciale Staten, op elk van de
conceptbegrotingen 2018 en de
meerjarenbegrotingen 2019-2021 genoemd onder
de punten 1. en 2.
4. Vast te stellen de brieven aan Provinciale Staten,
inhoudende een reactie ten behoeve van het
formuleren van een zienswijze door PS op elk van
de conceptbegrotingen genoemd onder de punten
1. en 2.
5. Met inachtneming van betreffende artikelen van de
Gemeenschappelijke regelingen van de
omgevingsdiensten de conceptbegrotingen 2018
en meerjarenbegrotingen 2019-2021 op de
gebruikelijke wijze ter inzage leggen.
6. Vast te stellen de publiekssamenvatting.
Besluit GS: vastgesteld conform advies

A8

Van der Sande PZH-2017-587961068

Analyse conceptjaarrekeningen 2016 van de
provinciale publieke verbonden partijen en
jaarrekeningen 2015 van de provinciale private
verbonden partijen

Advies:
1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekeningen
2016 van de provinciale publieke verbonden
partijen (gemeenschappelijke regelingen);
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg A8

Beslissing

2.
3.

4.
5.

Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2015 van
de provinciale private verbonden partijen;
Vast te stellen de analyse van de
(concept)jaarrekeningen genoemd onder punt 1 en
2;
Vast te stellen de publiekssamenvatting;
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten.

Besluit GS: vastgesteld na aanvulling van het advies
met de vaststelling van de brief aan PS.
A9

Bom-Lemstra

PZH-2017-592148157

Behandelvoorstel motie 705

Advies:
1. Kennis te nemen van en instemmen met het
verzenden van dit behandelvoorstel motie 705 aan
PS.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting
Besluit GS: vastgesteld conform advies

CF1

Weber

PZH-2017-586091468

Brief GS aan staatssecretaris van EZ inzake
PBL-rapport evaluatie natuur

Advies:
1. Vast te stellen brief aan de staatssecretaris van
Economische Zaken, waarin een inhoudelijke
reactie wordt gegeven op het rapport van het
Planbureau voor de Leefomgeving met de titel
"Lerende evaluatie van het Natuurpact’.
2. Vast te stellen GS-brief aan Provinciale Staten
waarmee de brief ter kennisname wordt
aangeboden;
3. Te verzenden een afschrift aan prof. dr. ir. Hans
Mommaas, directeur van het Planbureau voor de
Leefomgeving;
4. Vaststellen publiekssamenvatting over het
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Besluitenlijst van de vergadering 18 april 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg CF1

Beslissing

schrijven van Gedeputeerde Saten aan de
staatssecretaris van Economische Zaken, inzake
het standpunt rond onteigening ten behoeve van
natuurontwikkeling
Besluit GS: vastgesteld conform advies

CF2

Van der Sande PZH-2017-585705583

Opnemen begrotingssubsidies 2018 en
vaststellen van de subsidieplafonds boekjaaren projectsubsidies 2018

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel aan Provinciale
Staten over het vaststellen begrotingssubsidies en
subsidie plafonds 2018 voor boekjaar- en
projectsubsidies;
2. Vast te stellen de 7 deelplafonds onder
voorbehoud dat het subsidieplafond wordt
vastgesteld door Provinciale Staten;
3. Het besluit te publiceren in het Provinciaal blad
nadat Provinciale Staten de begrotingssubsidies
en subsidieplafonds 2018 voor boekjaar- en
projectsubsidies heeft vastgesteld;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel “opnemen begrotingssubsidies 2018 en
vaststellen van de subsidieplafonds boekjaar- en
projectsubsidies 2018”.
Besluit GS: vastgesteld conform advies

CF3

Van der Sande PZH-2017-585974401

Aanbieding jaarverslag 2016 van de
Auditcommissie

Advies:
1. Vast te stellen het jaarverslag 2016 van de
Auditcommissie
2. Vast te stellen de GS brief aan PS waarin zij in
kennis wordt gesteld van het Jaarverslag 2016 van
deAuditcommissie
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Besluitenlijst van de vergadering 18 april 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Vervolg CF3

3.

Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende
bij het jaarverslag 2016 van de Auditcommissie

Besluit GS: vastgesteld conform advies
CF4

Janssen

PZH-2017-588330030

Maritieme archeologie, lobbybrief NoordHolland namens kustprovincies

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Noord-Holland, waarin
wij akkoord gaan met ondertekening van de lobbybrief, mede namens Zuid-Holland;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel Maritieme archeologie, lobbybrief NoordHolland namens kustprovincies’
Besluit GS: vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder om de voorbehouden uit de brief te
halen.

CF5

Van der Sande PZH-2017-584559568

e

Instemming met de (10 ) wijziging
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
West-Holland

Advies:
1. In te stemmen met de (10e) wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
West-Holland,onder het voorbehoud van
toestemming van Provinciale Staten;
2. Vast te stellen het statenvoorstel waarin
Provinciale Staten worden gevraagd toestemming
te verlenen voor het besluit onder 1;
3. Vast te stellen de brief waarin de Omgevingsdienst
West-Holland wordt bericht over de provinciale
besluitvorming;
4. Te bepalen dat de nieuwe geconsolideerde
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
West-Holland na besluitvorming door alle
deelnemers wordt bekendgemaakt door plaatsing
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Besluitenlijst van de vergadering 18 april 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Vervolg CF5
5.

in de Staatscourant;
Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit GS: vastgesteld conform advies
SV1

Bom-Lemstra

PZH-2017-585812185

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PvdD 3280 Bestemmingsplan natuur- en
recreatiegebied Schieveen

Advies:
1. vast te stellen beantwoording 3280 Schieveen
2. vast te stellen publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording statenvragen 3280
Besluit GS: vastgesteld conform advies

SV2

Bom-Lemstra

PZH-2017-588916335

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
50PLUS 3281 het voornemen van het College
van Gedeputeerde Staten om pomphouders,
gevestigd op provinciegrond, meer te laten
betalen waardoor hogere prijzen aan de pomp
verwacht worden

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de
statenvragen mbt. het voornemen van het College
van Gedeputeerde Staten om pomphouders,
gevestigd op provinciegrond, meer te laten betalen
waardoor hogere prijzen aan de pomp verwacht
worden conform het bijgevoegde concept.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording statenvragen 3281 van 50
Plus.
Besluit GS: vastgesteld conform advies

SV3

Bom-Lemstra

PZH-2017-58878203

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PvdA en VVD 3282 Kagerzoom

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de
statenvragen mbt. Kagerzoom conform het
bijgevoegdeconcept.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording statenvragen 3282.
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Besluit GS: vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder voor het aanvullen van de
beantwoording om de verschillende gebieden beter te
onderscheiden. Tevens een machtiging gegeven om
de publiekssamenvatting aan te vullen.

Vervolg SV3

SV4

Janssen

Beslissing

PZH-2017-592920601

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
GroenLinks 3284 Voortbestaan Kindertelefoon

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de
statenvragen m.b.t. voortbestaan Kindertelefoon
conform het bijgevoegde concept.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording statenvragen 3284
Besluit GS: vastgesteld conform advies

SV5

Weber

PZH-2017-591885709

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PvdA en PvdD 3285 Vervolgvragen effecten
agrarisch natuurbeheer Krimpenerwaard en
Gouwe Wierick

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de
statenvragen nr. 3285 Koning (PvdA) en Van
Viegen (PvdD) (d.d. 12 april 2017) met betrekking
tot de effecten op het agrarische natuurbeheer;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording statenvragen nr. 3285 met
betrekking tot de effecten op het agrarisch
natuurbeheer.
Besluit GS: vastgesteld conform advies

SV6

Weber

PZH-2017-591817151

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
3286 D66 Inloopavonden windenergie

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de
statenvragen 3286 met betrekking tot
Inloopavonden windenergie conform het
bijgevoegde concept.
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Besluitenlijst van de vergadering 18 april 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Vervolg SV6

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording statenvragen 3286.

Besluit GS: vastgesteld conform advies

