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Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017
Besluitenlijst van de vergadering 9 mei 2017 vastgesteld
volgnr.

rapporteur

A1

Vermeulen

nummer

PZH-2017-583362226

onderwerp

Kaderbesluit Infrastructuur 2017 (2e 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: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de eerder aan de Staten verstrekte
informatie aan te halen in de brief en enkele tekstuele wijzigingen
door te voeren.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2017-588257155

Perspectief Groene Hart 2040

Advies:
1. Kennis te nemen van het Perspectief Groene Hart 2040 en
het vervolgproces;
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee het
Perspectief Groene Hart 2040 ter kennisname wordt
aangeboden;
3. De publiekssamenvatting vast te stellen, waarin de richting
van het Perspectief Groene Hart 2040 wordt geduid ter
informatie aan Provinciale Staten.
Besluit: vastgesteld conform advies

FD/gs
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Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017
Besluitenlijst van de vergadering 9 mei 2017 vastgesteld
volgnr.

rapporteur

A3

Bom-Lemstra

nummer

PZH-2017-594555939

onderwerp

Voorstel inzet investeringsimpulsen Regionaal
Investeringsprogramma en Gebiedsgericht werken

beslissing

Advies:
1. Vast te stellen de uitgewerkte voorstellen voor extra impuls
gebiedsgericht economisch werken en
Investeringsprogramma Zuidelijke Randstad t.b.v. GS
vergadering 16 mei 2017 versie 11 mei 2017, welke als bijlage
bij de onder 2 genoemde brief worden opgenomen;
2. Vast te stellen de GS brief waarin Provinciale Staten worden
geinformeerd over de wijze waarop GS de
investeringsimpulsen Regionaal Investeringsprogramma (€ 5
miljoen) en Gebiedsgericht Werken (€ 7 miljoen) verwerkt
hebben in de Voorjaarsnota;
3. De publiekssamenvatting vast te stellen, waarin Provinciale
Staten worden geinformeerd over de wijze waarop GS de
investeringsimpulsen Regionaal Investeringsprogramma (€ 5
miljoen) en Gebiedsgericht Werken (€ 7 miljoen) verwerkt
hebben in de Voorjaarsnota.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder voor redactionele wijzigingen.

A4

Janssen

PZH-2017-590067034

Tussenevaluatie proef Avondboot Drechtsteden
(motie 617)

Advies:
1. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten waarin de
uitvoering van motie 617 wordt toegelicht en waarmee het
rapport ‘Tussenevaluatie proef Avondboot Drechtsteden’ van
Ligtermoet & Partners wordt aangeboden;

FD/gs
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Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017
Besluitenlijst van de vergadering 9 mei 2017 vastgesteld
volgnr.

rapporteur

nummer

onderwerp

Vervolg A4

beslissing

2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin aan
Provinciale Staten de uitvoering van motie 617 wordt
toegelicht en waarmee het rapport ‘Tussenevaluatie proef
Avondboot Drechtsteden’ van Ligtermoet & Partners wordt
aangeboden.

Besluit: vastgesteld conform advies
A5

Vermeulen

PZH-2017-589937517

Beantwoording motie 684 – laadstations in de
provincie

Advies:
1. Vast te stellen GS-brief Beantwoording motie 684 –
laadstations in de provincie
2. Vast te stellen publiekssamenvatting Beantwoording motie
684 - laadstations in de provincie
Besluit: vastgesteld conform advies

A6

Vermeulen

PZH-2017-586204638

Aangaan samenwerkings- en
realisatieovereenkomsten R-net met gemeenten
Leiden en Alphen aan den Rijn betreffende:
deeltracé Leiden Centraal-Leiden Lammenschans
op de buscorridor Leiden-Zoetermeer, buscorridor
Alphen-Schiphol en 1e fase Leiden op de
buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk.

Advies:
1. Aan te gaan de ‘Samenwerkingsovereenkomst corridor Leiden
Centraal - Leiden Lammenschans Centrumroute’ met de
gemeente Leiden waarin afspraken worden gemaakt tussen
de gemeente Leiden en de Provincie Zuid-Holland over de
aanleg, het onderhoud en het beheer van haltes,
haltevoorzieningen, doorstromingsmaatregelen voor de
exploitatie van R-net op deze corridor;
2. Aan te gaan de ‘Realisatieovereenkomst R-net corridor
Leiden-Katwijk-Noordwijk tracédeel 1 1e fase' met de
gemeente Leiden waarin afspraken worden gemaakt tussen
de gemeente Leiden en de Provincie Zuid-Holland over de
aanleg, het onderhoud en het beheer van haltes,
haltevoorzieningen, doorstromingsmaatregelen voor de
exploitatie van R-net op deze corridor;

FD/gs
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Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017
Besluitenlijst van de vergadering 9 mei 2017 vastgesteld
volgnr.

rapporteur

Vervolg A6

nummer

onderwerp

beslissing

3.

4.

5.

Aan te gaan de ‘Samenwerkingsovereenkomst corridor
Alphen aan den Rijn-Schiphol gemeente Alphen aan den Rijn’
met de gemeente Alphen aan den Rijn waarin afspraken
worden gemaakt tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en
de Provincie Zuid-Holland over de aanleg, het onderhoud en
het beheer van haltes en haltevoorzieningen voor de
exploitatie van R-net op deze corridor;
De hiermee gemoeide geraamde kosten in verband met
aanleg dan wel reconstructies van genoemde gemeentelijke
haltes en te nemen doorstromingsmaatregelen ter grootte van
in totaal € 14,33 miljoen ten laste te brengen van Programma
2. Bereikbaar en verbonden, Doel 2-2 Een adequaat aanbod
van Openbaar Vervoer;
Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt gemeld
dat de provincie voor drie R-net corridors met de gemeenten
Leiden en Alphen aan den Rijn afspraken heeft gemaakt over
het uitvoeren van maatregelen en over het beheer en
onderhoud van de nieuwe bushaltes en dat deze afspraken
zijn vastgelegd in samenwerkings- of
realisatieovereenkomsten, die nog worden ondertekend.

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 gedeputeerde Verkeer en Vervoer
F. Vermeulen tot ondertekening van:
- de ‘Samenwerkingsovereenkomst corridor Leiden Centraal Leiden Lammenschans Centrumroute’ met de gemeente Leiden;
- de ‘Realisatieovereenkomst R-net corridor Leiden-KatwijkNoordwijk tracédeel 1 1e fase' met de gemeente Leiden;
- de ‘Samenwerkingsovereenkomst corridor Alphen aan den RijnSchiphol gemeente Alphen aan den Rijn’ met de gemeente Alphen
aan den Rijn.
Besluit: vastgesteld conform advies

FD/gs
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Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017
Besluitenlijst van de vergadering 9 mei 2017 vastgesteld
volgnr.

rapporteur

nummer

CF1

Van der Sande PZH-2017-590536851

onderwerp

Bestuurlijke missie naar China juni 2017

beslissing

Advies:
1. In te stemmen met de bestuurlijke missie van Commissaris
van de Koning J. Smit naar de provincie
Hebei in China, van 4 juni tot en met 9 juni 2017;
2. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden
geïnformeerd over deze missie;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de bestuurlijke
missie van de Commissaris van de Koning
naar de provincie Hebei in China, van 4 juni tot en met 9 juni
2017.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF2

Janssen

PZH-2017-590153185

Besluit tot wijziging paragraaf 12 Veerprojecten
van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland
2017

Advies:
1. Te wijzigen paragraaf 12 van de Subsidieregeling mobiliteit
Zuid-Holland 2017.
2. Bekend te maken het besluit van Gedeputeerde Staten van 16
mei 2017, PZH-2017-590153185 tot
wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017
door publicatie in het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het wijzigen
van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF3

Bom-Lemstra

Vervolg CF3

PZH-2017-585182233

Extra Investeringsimpuls Transitiecampus ZuidHolland

Advies:
1. Het Statenvoorstel vast te stellen waarin Provinciale Staten
worden voorgesteld een bedrag van € 5.000.000,beschikbaar te stellen vanuit de extra investeringen in een
slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland, zoals
aangekondigd in de Begroting 2017, ten behoeve van het
programma Transitiecampus Zuid-Holland en dit bedrag toe te
voegen aan het Programma 3 Aantrekkelijk en concurrerend,
Doel 3.1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie,
reserve versterking economie;
2. De publiekssamenvatting vast te stellen over het programma
Transitiecampus Zuid-Holland.
FD/gs
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Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017
Besluitenlijst van de vergadering 9 mei 2017 vastgesteld
volgnr.

rapporteur

nummer

onderwerp

beslissing

Besluit: de inhoud is vastgesteld conform advies maar aanvullend
is bepaald dat de informatie uit het Statenvoorstel wordt
opgenomen in het Statenvoorstel mbt de Voorjaarsnota. Het
Statenvoorstel bij dit voorstel komt als separaat onderdeel te
vervallen.
CF4

Weber

PZH-2017-580611356

Subsidieregeling. Asbest er af. Zon er op! 2017

Advies:
1. De Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 2017 vast te
stellen;
2. Te bepalen dat voor de uitvoering van de Subsidieregeling
asbest er af? Zon erop! 2017 € 919.720 vanuit de
fondsmiddelen kan worden ingezet (overschot oude regeling
“asbest er af, zon er op 2016”);
3. Te bepalen dat de Subsidieregeling asbest er af? Zon erop!
2017 en het subsidieplafond in het Provinciaal Blad worden
gepubliceerd na vaststelling van het subsidieplafond;
4. Het subsidieplafond van € 850.000,00 over de jaren te
verdelen en deze verdeling op te nemen in de desbetreffende
begrotingen.
5. De Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 2017 ter
kennisname aan PS te zenden;
6. Het Statenvoorstel vast te stellen en besluiten Provinciale
Staten te verzoeken voor de Subsidieregeling asbest er af?
Zon erop! 2017:
€ 919.720,00 via de voorjaarsnota te onttrekken aan de
reserve “zonnepanelen-asbest” voor de Subsidieregeling
“asbest eraf? Zon er op! 2017;
- Het subsidieplafond vast te stellen voor de
Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 2017 op €
850.000,00 voor de periode 2017 tot en met 2023.

FD/gs
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Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017
Besluitenlijst van de vergadering 9 mei 2017 vastgesteld
volgnr.

rapporteur

nummer

onderwerp

Vervolg CF4

beslissing

7.

De publiekssamenvatting voor de Subsidieregeling asbest er
af? Zon erop! 2017 vast te stellen.

Besluit: vastgesteld conform advies
CF5

Bom-Lemstra

PZH-2017-590381501

Verklaring Impuls Agenda Greenport 3.0

Advies:
1. Te verklaren, zoveel als in ons vermogen ligt, de doelstelling
en het realiseren van de daarin benoemde doorbraken van de
impulsagenda Greenports 3.0 te zullen bevorderen en uit te
dragen en ons daarvoor actief in te zetten;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS voorstel
verklaring Impulsagenda Greenports 3.0;
3. Vast te stellen de GS-brief aan PS met betrekking tot de
verklaring Impulsagenda Greenports 3.0.
Advies aan de Commissaris van de Koning:
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige
besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische binding aan te
gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan
mevrouw Mr. A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde Economie van de
Provincie Zuid-Holland, om de verklaring Impulsagenda
Greenports 3.0 namens de Provincie Zuid-Holland te
ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF6

Weber

Vervolg CF6

PZH-2017-586091583

Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2018

Advies:
1. Vast te stellen het Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 met
bijbehorende bijlagen;
2. Vast te stellen de bijlage ‘Was wordt tabel NBP2017 _
ontwNBP2018’ behorende bij de GS brief;
3. Vast te stellen de GS-brief waarmee het Ontwerp
Natuurbeheerplan 2018 met bijbehorende bijlagen en de Was
wordt tabel NBP2017 _ ontwNBP2018’ aan PS ter
kennisname worden aangeboden;
4. Te bepalen dat het Ontwerp Natuurbeheerplan 2018
gedurende 6 weken na de vaststelling door GS ter inzage
FD/gs
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Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017
Besluitenlijst van de vergadering 9 mei 2017 vastgesteld
volgnr.

rapporteur

nummer

onderwerp

beslissing

5.

wordt gelegd;
Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het Ontwerp
Natuurbeheerplan 2018.

Besluit: vastgesteld conform advies
CF7

Janssen

PZH-2017-592470276

Beslissing op bezwaar Eurogen B.V. van 28
oktober 2016 tegen besluit opleggen last onder
dwangsom van 23 september 2016

Advies:
1. In overeenstemming met het advies van de
bezwarencommissie de bezwaren van Eurogen B.V. van 28
oktober 2016 tegen de opgelegde last onder dwangsom van
23 september 2016 en die betrekking hebben op de
meetapparatuur en het (niet) melden van het voorval gegrond
te verklaren en als gevolg hiervan het bestreden besluit in te
trekken;
2. De brief met de beslissing op bezwaar aan Eurogen B.V. vast
te stellen;
3. De uitgebreide publiekssamenvatting vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF8

Weber

PZH-2017- 591889364

POP-3 openstelling samenwerking duurzame
innovaties landbouw Zuid-Holland 2017
(maatregel 2.2a) voor een bedrag van €
3.000.000,

Advies:
1. Het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame
innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 (maatregel 2.2a) voor
een bedrag van € 3.000.000,- vast te stellen;
2. De GS brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee
provinciale staten over het openstellingsbesluit worden
geïnformeerd;
3. De publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit POP-3
samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland
2017, vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies

SV1

Weber

PZH-2017-58878203

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PvdD 3288 Provinciale vrijstellingen overige
diersoorten Wet Natuurbescherming

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen van
PvdD mbt. Provinciale vrijstellingen overige
diersoorten Wet Natuurbescherming conform het bijgevoegde
FD/gs
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Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017
Besluitenlijst van de vergadering 9 mei 2017 vastgesteld
volgnr.

rapporteur

nummer

onderwerp

beslissing

2.

concept.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3288.

Besluit: vastgesteld conform advies
SV2

Vermeulen

PZH-2017-595391108

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
GroenLinks 3289 Gifvrij drinkwater

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3289
mbt gifvrij drinkwater
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3289
Besluit: vastgesteld conform advies

SV3

Vermeulen

PZH-2017-595384753

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PvdA 3290 Lozingsstop GenX Chemours

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3290
mbt lozingsstop GenX Chemours
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3290
Besluit: vastgesteld conform advies

FD/gs

