-1BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 23 MEI 2017

Besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2017 vastgesteld.
volgnr.

rapporteur

nummer

A1

Vermeulen

PZH-2017-586507787

onderwerp

Investeringsimpuls OV

beslissing

Advies:
1.
Vast te stellen de GS brief aan PS, waarbij PS worden
geinformeerd over de besteding van extra structurele en
incidentele middelen voor openbaar vervoer;
2.
Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin PS op de
hoogte worden gesteld van de besteding van extra
structurele en incidentele middelen voor openbaar
vervoer.
Besluit GS: vastgesteld met een wijziging op pagina 1 van
de bijlage: 'volgens de huidige inzichten' wordt vervangen
door 'maximaal'.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2017-594556186

Investeringsimpuls duurzame tuinbouw
Westland

Advies:
1.
Het Statenvoorstel vast te stellen waarin Provinciale
Staten worden voorgesteld een bedrag van € 4.000.000,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
versnellen van modernisering/herstructurering tuinbouw
in Westland 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 waarin is
aangegeven dat Provincie extra investeringen doet ten
behoeve van modernisering/herstructurering in het
Westland.
Besluit GS: vastgesteld conform advies.
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Besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2017 vastgesteld.
volgnr.

rapporteur

nummer

A3

Bom-Lemstra

PZH-2017-586036674

onderwerp

Voortgang inwerkingtreding
luchthavenregeling en evaluatie
helikopterluchthaven Spoorlaan
Den Haag

beslissing

Advies:
1.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de
voortgang van de inwerkingtreding van de
luchthavenregeling en evaluatie van de
helikopterluchthaven aan de Spoorlaan Den Haag en de
uitvoering van de moties 570 en 571 en de voor te leggen
keuzes;
2.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
Voortgang inwerkingtreding luchthavenregeling en
evaluatie helikopterluchthaven Spoorlaan Den Haag.
Besluit GS: vastgesteld met een wijziging in de
publiekssamenvatting, en in de derde alinea van de brief
wordt 'hebt' vervangen door 'heeft'.

A4

Van der Sande

PZH-2017-594356278

Instructie aan meerderheidsdeelnemingen
i.v.m. het individueel convenante horizontaal
toezicht met de Belastingdienst

Advies:
1.
Vast te stellen de Instructie Horizontaal Toezicht voor
Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. en
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.;
2.
Vast te stellen de brief aan Provinciaal
Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. en
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.;
3.
Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin het
individueel convenant horizontaal toezicht dat de
provincie met de Belastingdienst heeft gesloten, via een
instructie wordt opgelegd aan
meerderheidsdeelnemingen van de provincie ZuidHolland.
Besluit: vastgesteld conform advies.
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Besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2017 vastgesteld.
volgnr.

rapporteur

nummer

A5

Bom-Lemstra

PZH-2017-590514465

onderwerp

Beleidsregel wonen en vliegen 20Ke-contour
Schiphol

beslissing

Advies:
1.
Vast te stellen de Beleidsregel wonen en vliegen 20 Kecontour Schiphol waarin de wijze waarop de provincie
invulling geeft aan de bepaling in de Verordening Ruimte
over rekenschap geven is uitgewerkt;
2.
De Beleidsregel wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol
te plaatsen in het Provinciaal Blad;
3.
Vast te stellen de brieven waarmee de Beleidsregel
wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol wordt
toegezonden aan de zeven Zuid-Hollandse gemeenten
binnen de 20 Ke-contour, en waarin verder een overzicht
van de regionale afspraken staat die zijn gemaakt in het
bestuurlijk overleg van 29 maart 2017;
4.
Vast te stellen de brief waarmee de Beleidsregel wonen
en vliegen 20 Ke-contour Schiphol wordt toegezonden
aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;
5.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee
de Beleidsregel wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol
ter kennisname aan de Staten wordt aangeboden;
6.
Vast te stellen de publiekssamenvatting met toelichting op
de gemaakte regionale afspraken.
Besluit: vastgesteld met een wijziging in de brief aan PS,
bij de opsomming van de bijlagen wordt 'brief' vervangen
door 'voorbeeldbrief'.

CF1

Bom-Lemstra

PZH-2017-585532015

Gewijzigd Statenvoorstel Financiële bijdrage
voor Waste to Chemicals en de chemie en
industrie in Zuid-Holland.

Advies:
Vast te stellen het gewijzigde Statenvoorstel over de
financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en de
chemie en industrie in Zuid-Holland.
Besluit GS: vastgesteld conform advies.
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Besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2017 vastgesteld.
volgnr.

rapporteur

nummer

CF2

Janssen

PZH-2017-595101071

onderwerp

Wijziging Reglement Provinciale
Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit
(PAL)

beslissing

Advies
1.
Vast te stellen - onder voorbehoud van gelijkluidende
besluitvorming in Provinciale Staten - conform de
voordracht van het Comité van Aanbeveling de wijziging
van het Reglement Provinciale Adviescommissie
Leefomgevingskwaliteit (PAL);
2.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij
geïnformeerd worden over de vaststelling van de wijziging
van het Reglement Provinciale Adviescommissie
Leefomgevingskwaliteit (PAL);
3.
Vast te stellen de brief aan de voorzitter van het Comité
van Aanbeveling waarin zij op de hoogte wordt gebracht
van de wijziging van het Reglement Provinciale
Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL);
4.
Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het
voorstel wijziging van het Reglement Provinciale
Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL).
Besluit GS: vastgesteld conform advies.

CF3

Bom-Lemstra

PZH-2017-590226183

Reactieve aanwijzing ex artikel 3.8 lid 6 Wro
tegen VBP ‘Buitengebied Bleiswijk’,
gemeente Lansingerland

Advies
1.
De reactieve aanwijzing tegen het vastgestelde
bestemmingsplan Buitengebied Bleiswijk, gemeente
Lansingerland vast te stellen;
2.
De publiekssamenvatting bij het voorstel een reactieve
aanwijzing te geven tegen bestemmingsplan
Buitengebied Bleiswijk, vast te stellen
Besluit GS: vastgesteld conform advies.
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Besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2017 vastgesteld.
volgnr.

rapporteur

nummer

CF4

Bom

PZH-2017-594425410

onderwerp

IPC-experiment Zuid-Holland 2017

beslissing

Advies
1.
Vast te stellen de afspraken betreffende het IPCexperiment Zuid-Holland, onder voorbehoud van
vaststelling van de betreffende IPC-experiment paragraaf
van de IPC-regeling door de minister van Economische
Zaken en welke als bijlage bij de onder 2 vast te stellen
brief is opgenomen;
2.
Vast te stellen de brief aan het ministerie van
Economische Zaken, waarbij wordt bevestigd dat de
provincie Zuid-Holland € 0,5 miljoen Euro beschikbaar
stelt en afspraken worden gemaakt over de
samenwerking inzake het IPC-experiment Zuid-Holland;
3.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij
Provinciale Staten worden geïnformeerd over het IPCexperiment;
4.
Vast te stellen de publiekssamenvatting en het persbericht
met betrekking tot de afspraken betreffende het IPCexperiment Zuid-Holland.
Besluit GS: vastgesteld conform advies.

CF5

Janssen

PZH-2017-590248600

Beslissing op bezwaar Merwetank B.V. van
16 januari 2017 tegen het besluit van 15
december 2016 tot opleggen van twee lasten
onder dwangsom

Advies
1.
Conform het advies van de bezwarencommissie de
bezwaren van Merwetank B.V. van 16 januari 2017 tegen
de lasten onder dwangsom van 15 december 2016
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te
handhaven;
2.
De brief met de beslissing op bezwaar aan Merwetank
B.V. vast te stellen;
3.
De uitgebreide publiekssamenvatting vast te stellen.
Besluit GS: vastgesteld conform advies.
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Besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2017 vastgesteld.
volgnr.

rapporteur

nummer

CF6

Weber

PZH-2017-590530422

onderwerp

Openstellingsbesluit SNL, onderdeel
agrarisch natuurbeheer 2018

beslissing

Advies
1.
Vastgesteld het Openstellingsbesluit SNL, onderdeel
Agrarisch Natuurbeheer 2018 waarin, onder voorbehoud
van vaststelling van het hoofdsubsidieplafond door
Provinciale Staten, de deelplafonds zijn bepaald;
2.
Vastgesteld het statenvoorstel inzake de vaststelling van
een subsidieplafond van € 5.859.004,- voor het onderdeel
agrarisch natuurbeheer voor het begrotingsjaar 2018 voor
subsidies als bedoeld in hoofdstuk 3 van de
Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer;
3.
Bepaald dat het Openstellingsbesluit SNL, onderdeel
Agrarisch Natuurbeheer 2018 wordt gepubliceerd in het
Provinciaal Blad;
4.
Vastgesteld de publiekssamenvatting bij het voorstel
Openstellingsbesluit SNL, onderdeel Agrarisch
Natuurbeheer 2018
Besluit GS: vastgesteld conform advies.

CF7

Bom-Lemstra

PZH-2017-595310358

Ontheffing molen De Valk - gemeente Leiden

Advies
1.
De gevraagde ontheffing aan de gemeente Leiden te
verlenen voor aantasing van de molenbiotoop van molen
De Valk en bekend te maken door deze ontheffing door
middel van bijgevoegde brief aan de gemeente Leiden toe
te zenden;
2.
Aan deze ontheffing de volgende voorschriften te
verbinden:
a. Het structureel toevoegen van extra formatie bij
Erfgoed Leiden en Omstreken ten behoeve van molen
‘De Valk’;
b. Daarnaast additioneel financiële compensatie ad. €
180.000 te reserveren voor eventuele vervanging van
draaigevoelige onderdelen van molen ‘De Valk’ voor een
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Besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2017 vastgesteld.
volgnr.

rapporteur

nummer

onderwerp

beslissing

Vervolg CF7
3.

4.

periode van 25 jaar, gerekend vanaf start bouw
molenbiotoop verstorende elementen.
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’;
De publiekssamenvatting vast te stellen, waarin de
verleende ontheffing voor de beoogde transformatie van
het stationsgebied in de molenbiotoop van molen ‘De
Valk’ in Leiden wordt toegelicht.

Besluit GS: vastgesteld conform advies.
SV1

Van der Sande

PZH-2017-594768024

Beantwoording statenvragen 3291 van
GroenLinks m.b.t. tekorten in het sociaal
domein

Advies
1.
Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
(3291) van H. Sahin (GroenLinks), van 26 april 2017, met
betrekking tot tekorten in het sociaal domein;
2.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording statenvragen (3291).
Besluit GS: vastgesteld conform advies.

