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 PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZUID-HOLLAND      
 
 

 
 Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 30 mei 2017  
 
Aanwezig: Smit (voorzitter), Bom-Lemstra, Janssen, Van der Sande, Vermeulen, Weber, De Baas (secretaris), Koedam (communicatie), Gerrits (verslag) 
 
Afwezig: -   
 
 
1. Opening  
  

1.1 Besluitenlijst vergadering 23 mei 2017 
 

Ongewijzigd vastgesteld.  

1.2 Uitnodigingen  
 

Besproken.  

1.3 Weekoverzicht  
 

Kennis van genomen.  

1.4 Lobbyzaken 
 

Geen.  

1.5 Voortgang statenvragen 
 

Kennis van genomen.  

1.6 Rapportage bestuurlijke mandaatbesluiten 
 

Kennis van genomen. 

1.7 Rapportage openstaande GS-besluiten met machtigingen voor 
aanpassing 

Kennis van genomen. 

  

2. Besluitvorming Blz. 2 tot en met 8.  
  
3. Terugkoppelingen, vooruitblik en interne beraadslaging (met onder 

meer de nabespreking en vooruitblik PS / Commissies) 
In de vergadering van Provinciale Staten op 31 mei komen de Jaarstukken 2016, het voorstel 
Waste2Chemicals en mondelinge vragen van GroenLinks over de windlocatie bij Alphen a/d Rijn aan de 
orde.  

  
4. Rondvraag Geen.  
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CONCEPT 
Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 30 mei 2017  

 

Besluitvorming 
 
 
volgnr. rapporteur nummer  onderwerp beslissing 
 

 FD/gs 

 
A1 Vermeulen PZH-2017-586562562
  

Uitwerking besluit Indexatie DAV en HWGO Advies: 
1. Vast te stellen de brief aan Arriva, waarmee het besluit 

”Aanpassen indexatie DAV en HGWO” (PZH-2014-
496444818 (DOS-2007-0020359)) wordt toegelicht en 
daarmee duidelijkheid wordt verschaft over de uitwerking van 
dit besluit; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de uitwerking 
 van het besluit ”Aanpassen indexatie DAV en HGWO”. 
 
Besluit: aangehouden. Het verzoek is om in de 
publiekssamenvatting aan te geven wat heden het bes luit van 
GS inhoudt. Het besluit dat met dit voorstel wordt genomen 
betreft het formaliseren van een in 2014 genomen be sluit.  
 

A2 Van der Sande PZH-2017-595101040
  

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling 
provincie Zuid-Holland en de 
Uitvoeringsregeling bezoldiging provincie Zuid-
Holland. 

Advies: 
1.  Vast te stellen het besluit tot wijziging van de 

Arbeidsvoorwaardenregeling provincie Zuid-Holland 2008 en 
de Uitvoeringsregeling bezoldiging provincie Zuid-Holland, 
waarbij een aantal bepalingen in de lokale rechtspositie dat 
was afgeschaft met terugwerkende kracht per 1 juli 2016 weer 
wordt ingevoerd; 

2.  Te bepalen dat het besluit onder 1 wordt bekend gemaakt 
door plaatsing in het Provinciaal Blad; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting, met betrekking tot 
het met terugwerkende kracht herinvoeren van een aantal 
eerder afgeschafte bepalingen in de lokale rechtspositie. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.   
 



- 3 - 
 

CONCEPT 
Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 30 mei 2017  

 

Besluitvorming 
 
 
volgnr. rapporteur nummer  onderwerp beslissing 
 

 FD/gs 

 
A3 Van der Sande PZH-2017-588640437
  

Uitvoering motie 686; onderzoek naar 
provinciale lokaties ter plaatsing automatische 
externe defibrillatoren en AED-kasten 

Advies: 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake het 

behandelvoorstel motie 686, waarin wordt aangegeven dat 35 
provinciale locaties volgens burgerhulpverlening Hartveilig 
Wonen een goede aanvulling zijn op hun dekkingsgebied;  

2. Te bepalen dat ter verdere uitvoering van motie 686 35 AED’s 
en AED-kasten worden aangeschaft en worden geplaatst op 
de geselecteerde locaties; 

3. Vast te stellen de publieksamenvatting.  
 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
 

A4 Janssen PZH-2017-584442900 Afwijzen aansprakelijkheidsstelling gemeente 
Bodegraven Reeuwijk (water)schade aan 
Molen de Arkduif 

Advies: 
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Bodegraven-

Reeuwijk, waarmee: 
- de aansprakelijkstelling door de gemeente van de 

Provincie Zuid-Holland, vanwege wateroverlast in de 
molen, wordt afgewezen; 

- de gemeente wordt gesommeerd om de oever te 
veranderen, alsmede waarmee 

- niet akkoord wordt gegaan met de opzegging door de 
gemeente van de met de provincie gesloten 
beheerovereenkomst, tenzij aan de voorwaarden wordt 
voldaan; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting waarbij de 
aansprakelijkstelling door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
van de provincie Zuid-Holland wordt afgewezen. 

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder om de publiekssamenvatting aan t e vullen 
met de conclusie, en de passage bij juridisch kader  in te 
korten.  
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CONCEPT 
Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 30 mei 2017  

 

Besluitvorming 
 
 
volgnr. rapporteur nummer  onderwerp beslissing 
 

 FD/gs 

 
A5 Van der Sande PZH-2017-591872679 Start arhi-procedure grenscorrectie tussen de 

gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis. 
Advies: 
1. Brief van GS aan de Colleges van BenW van Nissewaard en 

Hellevoetsluis vast te stellen over de start van de arhi-
procedure voor een grenscorrectie tussen Nissewaard en 
Hellevoetsluis; 

2. Brief van GS aan PS vast te stellen waarbij PS worden 
geïnformeerd over de start van de arhi-procedure; 

3. De publiekssamenvatting bij de start van de arhi-procedure 
vast te stellen. 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging aan de 
portefeuillehouder om indien nodig naar aanleiding van 
contact met de gemeente Nissewaard de brief te wijz igen, en 
om de publiekssamenvatting aan te passen.  
 

A6           Bom-Lemstra           PZH-2017-599582429 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolg A6 

Provinciaal beleid en aanpak regionale 
woonvisies 

Advies: 
Vast te stellen de informatieve brief ‘provinciaal beleid en aanpak 
regionale woonvisies’ aan Provinciale Staten, waarbij als bijlage de 
Quick scanrapportage ‘Instrumentarium sturing op woonbeleid’ en 
een memo met informatie over de sociale huursector per regio van 
RIGO Research en Advies wordt aangeboden. 
 
Besluit: vastgesteld met een machtiging aan de 
portefeuillehouder om de brief aan te passen en af te ronden 
in overleg met de gedeputeerden Janssen en Vermeule n. De 
publiekssamenvatting wordt aangepast en hiervoor wo rdt een 
beslispunt toegevoegd. 
 
Op basis van het rapport wordt de rol, taak en bevo egdheid 
van de provincie ten opzichte van andere actoren be schreven. 
De sturingsfilosofie ten aanzien van de Omgevingswe t wordt 
daarbij gevolgd. De definities worden helder weerge geven, 
waarbij onder meer sociale huur wordt verbreed met sociale 
koop. Het realiser en van doorstroming in de woningmarkt  
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CONCEPT 
Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 30 mei 2017  

 

Besluitvorming 
 
 
volgnr. rapporteur nummer  onderwerp beslissing 
 

 FD/gs 

  wordt opgenomen. De kwaliteit in het woningaanbod a ls 
geheel wordt van groter belang geacht dan de aantal len 
woningen. De suggestie dat op aantallen wordt gestu urd 
wordt geschrapt.  
De visies die door de regio’s worden aangeleverd wo rden 
door de provincie met bijzondere aandacht voor de s ociale 
component beoordeeld; mocht hier aanleiding voor zi jn dan 
zullen deze gedeeltelijk worden goedgekeurd.  
Ten aanzien van de casus Rotterdam wordt opgenomen dat 
verwacht wordt dat de regio met een voorstel komt w aarin de 
verschuivingen worden opgevangen. De provincie zal dit 
voorstel toetsen aan de maatstaven van  een kwalita tief 
passende woningvoorraad.  
 

CF1 Vermeulen PZH-2017-585643810 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Meerjarige samenwerkingsovereenkomst 
Vereniging Fietsersbond en provincie Zuid-
Holland 

Advies: 
1. Aan te gaan een meerjarige samenwerkingsovereenkomst 

met de Vereniging Fietsersbond; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging 
Fietsersbond en de provincie Zuid-Holland. 

 
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 F. 
Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie 
Zuid-Holland, om de samenwerkingsovereenkomst Vereniging 
Fietsersbond en provincie Zuid-Holland  namens de provincie 
Zuid-Holland te ondertekenen. 
 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
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CONCEPT 
Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 30 mei 2017  

 

Besluitvorming 
 
 
volgnr. rapporteur nummer  onderwerp beslissing 
 

 FD/gs 

 
CF2 Bom-Lemstra PZH-2017-585775807 Vaststelling subsidieregeling planvorming 

bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 
Advies  
1. Vast te stellen de subsidieregeling planvorming 

bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 en te bepalen dat deze 
regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in het 
Provinciaal Blad; 

2. Vast te stellen de brief, waarmee de subsidieregeling 
planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 ter 
kennisname aan Provinciale Staten wordt aangeboden; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin de 
subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 
2017 wordt toegelicht. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
 

CF3 Bom-Lemstra PZH-2017-594716915 Ontheffing Verordening ruimte 2014 ten 
behoeve van een tweede agrarische 
bedrijfswoning bij twee bedrijven in de 
Halspolder in Melissant 

Advies  
1. De gevraagde ontheffing te verlenen van artikel 2.3.1, lid 1 

onder d van de Verordening ruimte 2014 ten behoeve van een 
tweede agrarische bedrijfswoning bij twee bedrijven in de 
Halspolder in Melissant en deze ontheffing bekend te maken 
door deze door middel van bijgevoegde brief aan de gemeente 
Goeree-Overflakkee toe te zenden; 

2. 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’; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verleende 
ontheffing en deze te publiceren nadat de ontheffing is 
besproken in de commissie Ruimte & Leefomgeving, of na 
afloop van de voorhangprocedure waarbij minder dan twee 
fracties aanleiding zagen de ontheffing te agenderen. 

 
Besluit:  vastgesteld conform advies.  
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Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 30 mei 2017  

 

Besluitvorming 
 
 
volgnr. rapporteur nummer  onderwerp beslissing 
 

 FD/gs 

 
CF4 Bom-Lemstra PZH-2017-596991817 Ontheffing Verordening ruimte 2014 Windpark 

Oude Maas 
Advies  
1. De gevraagde ontheffing te verlenen van artikel 2.3.2 lid 1 van 

de Verordening ruimte 2014 ten behoeve van het plaatsen van 
een windturbine in het NNN en deze bekend te maken door 
deze door middel van bijgevoegde brief aan de gemeente 
Binnenmaas toe te zenden; 

2. Aan deze ontheffing de volgende voorwaarde te verbinden: 
Het opstellen van een compensatieplan dat voldoet aan de 
beleidsregel ‘Compensatie, natuur, recreatie en landschap 
Zuid-Holland 2013’en deze bij het ontwerp bestemmingsplan 
ter inzage te leggen; 

3. 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’; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verleende 
ontheffing en deze te publiceren nadat de ontheffing is 
besproken in de commissie R&L of na afloop van de 
voorhangprocedure waarbij minder dan twee fracties 
aanleiding zagen de ontheffing te agenderen. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
 

SV1 Vermeulen PZH-2017-599082238
  

Beantwoording schriftelijke vragen 3283 
Statenfractie PvdD Risico’s van 
mestverwerking als energiebron 

Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3283 

van de PvdD met betrekking tot risico’s van mestverwerking 
als energiebron;  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 
statenvragen 3283. 

 
Besluit:  vastgesteld conform advies.  
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CONCEPT 
Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 30 mei 2017  

 

Besluitvorming 
 
 
volgnr. rapporteur nummer  onderwerp beslissing 
 

 FD/gs 

 
SV2 Janssen PZH-2017-594896993
  

Beantwoording schriftelijke vragen 3287 
Statenfracties PvdD, GroenLinks en D66 
Luchtkwaliteit 

Advies  
1. Vast te stellen de schriftelijke vragen 3287 van de 

Statenfracties van PvdD, Groen Links en D66 met betrekking 
tot luchtkwaliteit; 

2. Vast te stellen publiekssamenvatting bij de beantwoording 
statenvragen 3287. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
 

 
 


