BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 20 JUNI 2017

Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Weber

Registratienr.
PZH-2017-585501314

Onderwerp
Gebiedsprogramma Hoeksche Waard 2017 2020

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen het Gebiedsprogramma Hoeksche
Waard voor de periode 2017 – 2020;
2. In te stemmen met de financiering van het
benodigde procesgeld in de periode 2017 - 2020
van € 100.000 per jaar vanuit programma 3:
aantrekkelijk en concurrerend;
3. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale
Staten worden geïnformeerd over het
Gebiedsprogramma Hoeksche Waard;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de
vaststelling Gebiedsprogramma Hoeksche Waard
2017 – 2020.
Besluit: Vastgesteld met een tekstuele machtiging
voor de portefeuillehouder om de passages over de
dekking van de projecten nader te specificeren. Voor
enkele projecten zal een voorstel voor de
financiering worden opgenomen in de Begroting, en
voor sommige projecten wordt de financiering
gefaseerd.

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 Provinciaal
Blad;
3. De publieksamenvatting vast te stellen, waarin de
strekking van de beleidsregel wordt toegelicht.
Besluit: aangehouden. Ten aanzien van artikel 2
wordt gevraagd of een nadere concretisering
mogelijk is. Het verzoek is om uit de
publiekssamenvatting het woord ‘enzovoort’ te
verwijderen.
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Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A3

Janssen

Registratienr.

PZH-2017-587783316

Onderwerp

Samenwerkingsovereenkomst Green Deal en
verlening incidentele subsidie 2017-2018 aan
KWR water BV voor Coaster TKI-project

Beslissing

Advies:
1. Samenwerkingsovereenkomst TKI-Project Coastar
fase 2 aan te gaan voor de duur van het project met
de navolgende deelnemers: KWR Water BV,
Arcadis Nederland BV, Stichting Deltares, Dunea
N.V., Hoogheemraadschap Delfland, LTO
Glaskracht, Evides Waterbedrijf, Gemeente
Westland en Allied Waters;
2. Incidentele subsidie 2017-2018 te verlenen van
maximaal € 30.000,00 aan KWR Water BV –
handelend onder de naam KWR Water Cycle
Research Institute te Nieuwegein voor Coastar TKIproject;
3. Voorschot te verlenen van € 24.000,00 (80%) in 1
termijn aan KWR Water BV te Nieuwegein voor
Coastar TKI-project;
4. Brief vastgesteld waarmee aan KWR Water BV te
Nieuwegein het besluit meegedeeld wordt over de
subsidieaanvraag voor incidentele subsidie 20172018 voor Coastar TKI-project.
5. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het GSvoorstel voor de samenwerkingsovereenkomst TKIProject Coastar fase 2 en de incidentele subsidie
2017-2018 aan KWR Water BV voor Coastar TKIproject.
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 gedeputeerde R.A.
Janssen om de Samenwerkingsovereenkomst TKIProject Coastar fase 2 met de overige 9 partijen namens
de provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
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Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Vervolg A3
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de naam van de
portefeuillehouder juist op te nemen bij ´Juridisch
kader´ en de ondertekening in de
samenwerkingsovereenkomst op naam van de
portefeuillehouder te stellen.
A4

Van der Sande

PZH-2017-601179381

Regeling melden vermoeden van een misstand;
Gedragscode ambtelijke integriteit, inclusief
Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren

Advies:
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de CAP,
in verband met de vastelling van de Regeling
melden vermoeden van een misstand als onderdeel
van de CAP, alsmede tot intrekking van diverse
integriteitsregelingen;
2. Vast te stellen de Gedragscode ambtelijke
integriteit, inclusief de Handreiking gedrags-code
provinciale ambtenaren;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
Regeling melden vermoeden van een misstand;
Gedragscode ambtelijke integriteit, inclusief
Handreiking dragscode provinciale ambtenaren;
4. Te bepalen dat het besluit onder 1 wordt
bekendgemaakt door plaatsing in het Provinciaal
Blad.
Besluit: vastgesteld conform advies
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Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A5

Van der Sande

Registratienr.
PZH-2017-602163431

Onderwerp
Onderhandelaarsakkoord cao provincies 20172018

Beslissing
Advies:
1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord
cao provincies 2017-2018;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting ten aanzien
van onderhandelaarsakkoord cao provincies 20172018.
Besluit: gewijzigd vastgesteld: de laatste zin onder
‘Looptijd en loonparagraaf’ wordt doorgehaald,
zodat deze niet actief openbaar wordt omdat deze
verwijst naar een geheim besluit.

A6

Bom-Lemstra

PZH-2017-592107091

Samenwerkingsovereenkomst Green Deal en
verlening incidentele subsidie 2017-2018 aan
Windwheel Corporation voor Dutch Windwheel

Advies:
1. Samenwerkingsovereenkomst Green Deal Dutch
Windwheel aan te gaan voor de duur van het
project met de navolgende deelnemers: het
Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu, de gemeente
Rotterdam en de Windwheel Corporation BV;
2. Incidentele subsidie 2017-2018 te verlenen van
maximaal
€ 50.000,00 aan Windwheel Corporation BV te
Rotterdam voor de definitiefase van de Dutch
Windwheel;
3. Voorschot te verlenen van € 40.000,00 (80%) in 2
termijnen aan Windwheel Corporation BV te
Rotterdam voor de definitiefase van de Dutch
Windwheel;
4. Brief vastgesteld waarmee aan Windwheel
Corporation BV te Rotterdam het besluit
meegedeeld wordt over de subsidieaanvraag voor
de incidentele subsidie 2017-2018 voor de
definitiefase van de Dutch Windwheel;
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Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg A6

Beslissing
5.

De publiekssamenvatting vast te stellen bij GSvoorstel voor de samenwerkingsovereenkomst
Green Deal Dutch Windwheel en de incidentele
subsidie 2017-2018 aan Windwheel Corporation BV
te Rotterdam voor de definitiefase van de Dutch
Windwheel.

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 gedeputeerde A. BomLemstra om de Samenwerkingsovereenkomst Green
Deal Dutch Windwheel met de overige 4 partijen
namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de provincienaam juist in de
stukken op te laten nemen en eventuele redactionele
wijzigingen in de tekst van de overeenkomst goed te
keuren.
A7

Van der Sande

PZH-2017-600950285

Zienswijze vrijwillige herindeling gemeenten
Giessenlanden en Molenwaard

Advies:
1. Vast te stellen de zienswijze over de samenvoeging
van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard;
2. Vast te stellen de brief aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
3. Vast te stellen de brief aan de colleges van
Burgemeester en Wethouders en de raden van de
gemeenten Giessenlanden en Molenwaard;
4. Vast te stellen de GS-brief waarmee PS wordt
geïnformeerd over de zienswijze van Gedeputeerde
Staten;
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Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
5.

Vervolg A7

Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin
wordt beschreven dat het door de raden
vastgestelde herindelingsadvies Giessenlanden en
Molenwaard met een positieve zienswijze aan de
minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties wordt aangeboden.

Besluit: vastgesteld conform advies
A8

Van der Sande

PZH-2017-603383058

Herindelingsontwerp grenscorrectie Nissewaard
en Hellevoetsluis

Advies:
1. Herindelingsontwerp grenscorrectie Nissewaard en
Hellevoetsluis vast te stellen;
2. Brief van GS aan de colleges van B en W en de
raden van de gemeente Nissewaard en
Hellevoetsluis vast te stellen over de vaststelling
van het Herindelingsontwerp grenscorrectie
Nissewaard en Hellevoetsluis;
3. Brief van GS aan PS vast te stellen waarbij PS
worden geïnformeerd over de vaststelling van het
Herindelingsontwerp grenscorrectie Nissewaard en
Hellevoetsluis;
4. Brief van GS aan de Minister van BZK vast te
stellen waarbij op grond van de Wet arhi de Minister
van BZK wordt geïnformeerd over de vaststelling
van het Herindelingsontwerp grenscorrectie
Nissewaard en Hellevoetsluis;
5. De publiekssamenvatting bij de vaststelling van het
Herindelingsontwerp vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies
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Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A9

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2017-605176668

Onderwerp
Ondertekening Letter of Intent ERIAFF 2017

Beslissing
Advies:
1. In te stemmen met de ondertekening van de Letter
of Intent ERIAFF ter versterking van de
aangegegane samenwerking in de European
Regions for Innovation in Agriculture, Food &
Forestry’;
2. Vast te stellen de GS brief aan PS met betrekking
tot Ondertekening Letter of Intent ERIAFF;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS
voorstel Ondertekening Letter of Intent ERIAFF.
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. BomLemstra, gedeputeerde Economie van de Provincie
Zuid-Holland, om de Letter of Intent met betrekking tot
ERIAFF met de overige partijen namens de Provincie
Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF1

Weber

PZH-2017-599378254

Vaststellen wijziging regeling natuurbescherming
ten behoeve van de derde partiële herziening
PAS M16+L

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de Staatssecretaris van
Economische Zaken, waarbij wordt
ingestemd met de wijziging van de Regeling
natuurbescherming ten behoeve van de derde
partiële herziening van het Programma Aanpak
Stikstof (PAS) M16+L, waarin de nieuwe versies
van Register en Calculator zijn voorgeschreven en
de bijlage met de prioritaire projectenlijst voor
enkele Rijksprojecten is aangepast;
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Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg CF1

Beslissing
2.

3.

4.

In te stemmen met de geactualiseerde
gebiedsanalyses ten behoeve van de derde partiële
herziening van het PAS M16+L;
De brief aan Provinciale Staten vast te stellen,
waarmee het besluit in de brief genoemd onder 1
nader wordt toegelicht en de brief genoemd onder 1
ter kennisname aan Provinciale Staten wordt
aangeboden;
De publiekssamenvatting inzake het instemmen met
de wijziging Regeling natuurbescherming ten
behoeve van de derde partiële herziening PAS
M16+L vast te stellen.

Besluit: vastgesteld conform advies
CF2

Weber

PZH-2017-593906920

Vaststelling Natura 2000 beheerplan
Coepelduynen

Advies:
1. De Nota van antwoord bij het Natura 2000
beheerplan Coepelduynen vast te stellen, waarin de
ontvangen zienswijze wordt samengevat en
beantwoord;
2. Het Natura 2000 beheerplan Coepelduynen vast te
stellen voor de gronden die niet in eigendom en/of
beheer zijn bij het Rijk en in te stemmen met de
overige delen van het beheerplan;
3. De brief aan de staatssecretaris van Economische
Zaken vast te stellen, waarin het verzoek tot
vaststelling van het beheerplan en Nota van
antwoord wordt gedaan;
4. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen,
waarmee de Nota van antwoord, het Beheerplan en
de brief aan de staatssecretaris van Economische
Zaken ter kennisname worden aangeboden aan PS;
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Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg CF2

Beslissing
5.

De publiekssamenvatting inzake het Natura 2000
beheerplan Coepelduynen vast te stellen.

Besluit: vastgesteld conform advies
CF3

Weber

PZH-2017-599573483

Manifest Landschapstafel Natuur en Recreatie
Haringvliet “Haringvliet in een Stroomversnelling”

Advies:
1. Het Manifest Landschapstafel Natuur en Recreatie
Haringvliet: “Haringvliet in een Stroomversnelling”
aan te gaan met de partijen: Samenwerkingsorgaan
Hoeksche Waard (namens de gemeenten
Binnenmaas, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Korendijk
en Strijen), de gemeenten Goeree-Overflakkee,
Nissewaard en Hellevoetsluis, de partners van
het Droomfonds (Wereld Natuur Fonds,
Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland,
Staatsbosbeheer, Stichting Ark en Sportvisserij
Nederland), Recron, IVN, Hoekschewaards
Landschap en Natuur- en recreatieschap
Zuidwestelijke Delta;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting omtrent het
aangaan van het Manifest Landschapstafel Natuur
en Recreatie Haringvliet.
Aangezien de Commissaris van de Koning bevoegd is,
nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van
artikel 176 van de Provinciewet de juridische binding aan
te gaan, is het advies om de heer J.F. Weber,
gedeputeerde energie, natuur en recreatie, landbouw en
het Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee te
machtigen om het Manifest Landschapstafel Natuur en
Recreatie Haringvliet: “ Haringvliet in een
stroomversnelling” namens de Provincie Zuid-Holland te
ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies
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Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF4

Weber

Registratienr.

PZH-2017-604025464

Onderwerp

Windmolens in de gemeente Leiderdorp

Beslissing

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de Stichting Comite
Doesbrug, met betrekking tot windmolens in de
gemeente Leiderdorp;
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarmee de brief onder 1 aan Provinciale Staten
wordt aangeboden;
3. Vast te stellen de publiekssamenvattingover de brief
aan de Stichting Comite Doesbrug, met betrekking
tot windmolens in de gemeente Leiderdorp.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF5

Bom-Lemstra

PZH-2017- 584818505

Jaarverslag DCMR toezicht en handhaving kleine
luchtvaart

Advies:
1. Vast te stellen het jaarverslag Toezicht en
handhaving kleine luchtvaart;
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met
betrekking tot het jaarverslag Toezicht en
handhaving kleine luchtvaart;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel jaarverslag Toezicht en handhaving kleine
luchtvaart.
Besluit: vastgesteld conform advies
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Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF6

Janssen

Registratienr.
PZH-2017-599378254

Onderwerp
Subsidieregeling opruiming drugsafval ZuidHolland 2017

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de Subsidieregeling opruiming
drugsafval Zuid-Holland 2017;
2. Te bepalen dat de Subsidieregeling opruiming
drugsafval Zuid-Holland 2017 wordt bekendgemaakt
door publicatie in het Provinciaal Blad;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende
bij het besluit Subsidieregeling opruiming drugsafval
Zuid-Holland 2017.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF7

Van der Sande

PZH-2017-604962974

Besluit tot het verlenen van mandaat aan de heer
J.H. de Baas, provinciesecretaris, tot het
aanstellen of ontslaan van directeuren tijdens de
zomer GS-recesperiode van 5 juli tot 22 augustus
2017

Advies:
1. Vast te stellen het besluit tot het verlenen van
mandaat aan de heer J.H. de Baas,
provinciesecretaris, ten behoeve van het aanstellen
of ontslaan van directeuren tijdens de GSzomerrecesperiode van 5 juli tot 22 augustus 2017;
2. Te bepalen dat het besluit onder 1 wordt bekend
gemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
mandaatbesluit aan de provinciesecretaris , met
betrekking tot het aanstellen of ontslaan van
directeuren tijdens de zomer GS-recesperiode.
Besluit: vastgesteld conform advies
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Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF8

Janssen

Registratienr.
PZH-2017-601886058

Onderwerp
Oeververvanging Rijn-Schiekanaal

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Rijswijk
waarin staat dat de Provincie in samenwerking met
de gemeente Rijswijk tracht te komen tot een
oplossing die zoveel mogelijk recht doet aan de
diverse belangen in de omgeving.
2. De publiekssamenvatting over Oeververvanging
Rijn-Schiekanaal vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies

SV1

Janssen

PZH-2017-603742970

Beantwoording schriftelijke vragen 3298
Statenfractie GroenLinks - Massale bomenkap bij
Rijswijk

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de
statenvragen 3298 met betrekking tot Massale
bomenkap bij Rijswijk (GroenLinks);
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording statenvragen 3298.
Besluit: vastgesteld conform advies

-

Van der Sande

PZH-2017-605831236

Vertellen, Versnellen en voorspellen

Besluit:
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
met daarin de inzet van het College met
betrekking tot betrouwbaar prognotiseren en
effectief inspelen op het ontstaan van
budgettaire ruimte, naar aanleiding van de met
PS gevoerde bespreking over de Jaarrekening
2016.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
besluit Vertellen, versnellen en voorspellen: ´GS
hebben de brief aan Provinciale Staten
vastgesteld waarin wordt aangegeven hoe zij in
de toekomst om wil gaan met betrouwbaar
prognotiseren en het ontstaan van budgettaire
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Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp
Vervolg Vertellen,Versnellen en voorspellen

Beslissing
ruimte. PS hebben hier naar gevraagd bij de
bespreking van de Jaarrekening 2016, waarin
een rekeningresultaat van
€ 38 miljoen is gerapporteerd. De brief bevat een
overzicht van de inzet van GS tot op heden om
het voorspellend vermogen te vergroten, en een
plan van aanpak voor het versnellen van de
besteding van de reserves.´

