
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 13 JUNI 2017 

 
 

Besluitenlijst van de vergadering van 6 juni 2017 i s vastgesteld.  
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Besliss ing 

 
A1 Janssen PZH-2017-597720926 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijziging organisatie uitvoering VTH-taken bij 
BRZO/RIE4-inrichtingen 

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

Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland voor de DCMR Milieudienst Rijnmond met 
ingang van 1 juli 2017, waarbij de bevoegdheid tot het 
verlenen van ondermandaat met betrekking tot 
BRZO/RIE4- inrichtingen aan de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid wordt ingetrokken; 

2. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het 
Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in 
verband met het besluit onder 1; 

3. De besluiten onder 1 en 2 bekend te maken door 
publicatie in het Provinciaal Blad; 

4. In te stemmen dat per streefdatum 1 januari 2018 de 
VTH-taken voor BRZO/RIE4-inrichtingen uitgevoerd 
worden door medewerkers in dienst van de DCMR; 

5. Verzoeken de reële en niet te voorkomen frictiekosten 
voor betrokken omgevingsdiensten in kaart te brengen 
en zo nodig ter besluitvorming aan Gedeputeerde 
Staten voor te leggen; 

6. Vast te stellen de brieven over de wijziging organisatie 
uitvoering VTH-taken bij BRZO/RIE4-inrichtingen aan: 

 a.Het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
 b.Het Algemeen Bestuur van OZHZ, ODMH, ODWH 

en DCMR; 
 c.De 17 gemeenten binnen het werkgebied van 

OZHZ; 
 d.De veiligheidsregio’s Zuid-Holland Zuid en 

Rotterdam-Rijnmond; 
 e.Betrokken instanties zoals Rijkswaterstaat, 

Openbaar Ministerie, Inspectie L&T en Inspectie 
SZW, 

 f.Provinciale Staten; 
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Vervolg A1 7. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij 

het besluit 'wijziging organisatie uitvoering VTH-taken 
bij BRZO/RIE4-inrichtingen’; 

8. Vast te stellen het persbericht behorende bij het besluit 
‘wijziging organisatie uitvoering VTH-taken bij 
BRZO/RIE4-inrichtingen’. 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging aan de 
portefeuillehouder om de aanhef van de brieven 
aan te passen waar nodig.  

A2 Smit PZH-2017-598645826
  

Vaststellen beleidsregel Wet bibob Advies:  
1. Vast te stellen de beleidsregel Wet Bibob; 
2. De beleidsregel te publiceren in het ProvinciaalBlad; 
3. De publieksamenvatting vast te stellen, waarin de 

strekking van de beleidsregel wordt toegelicht. 
 
Besluit: teruggenomen.  
 

A3 Bom-Lemstra PZH-2017-595061751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectief Groene Hart 2017 Advies:  
1. Vast te stellen het Statenvoorstel aan Provinciale 

Staten, waarmee het Perspectief Groene Hart 2040 
als bouwsteen voor het provinciaal omgevingsbeleid 
wordt aangeboden; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin 
wordt aangegeven dat het Perspectief Groene Hart 
2040 waardevolle elementen voor het toekomstig 
omgevingsbeleid van Zuid-Holland bevat en dat 
Gedeputeerde Staten daarom aan Provinciale 
Staten voorstellen het Perspectief Groene Hart 
2040 te benutten als bouwsteen voor het provinciaal 
omgevingsbeleid. 
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Vervolg A3 Besluit: gewijzigd vastgesteld: het dictum voor PS 

komt te luiden 'Het Perspectief Groene Hart 2040 
dat waardevolle elementen voor het toekomstig 
omgevingsbeleid van Zuid-Holland bevat te 
benutten als bouwsteen voor het toekomstig 
omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland'. 
 

CF1 Bom-Lemstra PZH-2017-601333378 Krimpenerwaard Gebiedsinitiatief  
 

Advies:  
1. Kennis te nemen van de interne evaluatie van de 1e 

fase van het gebiedsinitiatief Krimpenerwaard; 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, 

waarmee Gedeputeerde Staten antwoord geven op 
de brief van 19 mei 2017 van de 
Ondersteuningscommissie van Provinciale 

 Staten naar aanleiding van de bespreking van de 
 Strategische Visie Krimpenerwaard;  

  3. In te stemmen met het uitvoeren van een nader 
onderzoek naar een subsidieregeling en 
ondersteuningsmogelijkheden voor 
burger/gebiedsinitiatieven; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin  
 Gedeputeerde Staten aangeven hoe zij verder 

willen gaan met het gebiedsinitiatief 
Krimpenerwaard van mevrouw Bakker. 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder om in de brief aan PS te 
benadrukken dat het streven van het College is om 
gezamenlijk met de Waardcommissie, het 
Hoogheemraadschap en de gemeenteraden te 
komen tot invulling van het vervolg. Hiertoe wordt 
punt 3 op pagina 2 als eerste opgenomen en wordt 
de gezamenlijkheid in de brieftekst benadrukt.  
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CF2 Van der Sande PZH-2017-600939446 Reactie op brief van Samenwerkende 

Raadsfracties Hoeksche Waard betreffende 
burgerpeilingen Hoeksche Waard 
 

Advies:  
1.  Vast te stellen de GS brief aan de 

Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard 
inzake de reactie op de brief betreffende de 
burgerpeilingen Hoeksche Waard.  

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
brief aan de Samenwerkende Raadsfracties 
Hoeksche Waard. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

SV1 Bom-Lemstra PZH-2017-603832430 Beantwoording schriftelijke vragen 3296 
Statenfractie van GroenLinks en SP - 
Uitbreiding winkelcentrum De Schoof 
 

Advies:   
1.  Vast te stellen de beantwoording van de 

statenvragen 3296 van GroenLinks en SP - 
Uitbreiding winkelcentrum De Schoof. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het 
voorstel beantwoording statenvragen 3296 van 
GroenLinks en SP - Uitbreiding winkelcentrum De 
Schoof. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

SV2 Weber PZH-2017-603704935 Beantwoording schriftelijke vragen 3297 
Statenfractie PvdD over ontheffingverlening 
doden vos 
 

Advies:   
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3297 

van de Partij voor de Dieren over  ontheffingverlening doden 
vos;  

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording Statenvragen 3297 van de Partij voor de 
Dieren over ontheffingverlening doden vos. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies 
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SV3 Bom-Lemstra PZH-2017-604141598 Beantwoording schriftelijke vragen 3300 

Statenfractie PvdD over het nieuwe 
proefdiercentrum van Erasmus MC 
 

Advies:   
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3300 

van de Partij voor de Dieren over het nieuwe 
proefdiercentrum van Erasmus MC;  

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording Statenvragen 3300 van de Partij voor de 
Dieren over het nieuwe proefdiercentrum van Erasmus MC. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

 


