BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 27 JUNI 2017

Besluitenlijst van de vergadering 20 juni 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2017-605489288

Onderwerp
Memorandum of Understanding regeneratieve
geneeskunde – RegMed XB

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de Memorandum of Understanding
RegMed XB
2. Te bepalen dat gedeputeerde Bom-Lemstra wordt
gemachtigd de Memorandum of Understanding RegMed
XB namens GS te ondertekenen
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over RegMed
XB
Besluit: vastgesteld conform advies

A2

Bom-Lemstra

PZH-2017-604444992

Nota Grondbeleid 2017 - 2021

Advies:
1. Vast te stellen het statenvoorstel waarin PS gevraagd
wordt:
• de Nota Grondbeleid 2017 – 2021 vast te stellen;
• de Nota Grondbeleid 2013 – 2017 in te trekken;
• het Uitvoeringskader Strategische Aankopen (USA) in
te trekken.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het
voorstel vaststelling Nota Grondbeleid 2017 – 2021.
Besluit: vastgesteld conform advies

A3

Weber

PZH-2017-605554244

Wijziging subsidieregeling Asbest er af? Zon er
op! 2017

Advies:
1. Vast te stellen dat het minimum vermogen van 75kWp
waarop subsidie kan worden aangevraagd binnen de
regeling Asbest er af? zon er op! 2017 wordt gewijzigd in
40 kWp.
2. Vast te stellen dat artikel 6 in de subsidieregeling Asbest
er af? zon er op! 2017 dat bepaalt dat de zonnepanelen
gelegd dienen te worden op het dak waarvan het asbest
is verwijderd, wordt gewijzigd in die zin dat de
zonnepanelen ook geïnstalleerd kunnen worden op een
ander dak op het zelfde postadres als het dak waarvan

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 27 JUNI 2017

Besluitenlijst van de vergadering 20 juni 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg A3)
3.

het asbesthoudend materiaal is verwijderd.
Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het
voorstel wijziging subsidieregeling Asbest er af? Zon er
op! Zuid-Holland 2017.

Besluit: vastgesteld conform advies
A4

Weber

PZH-2017-599093203

Samenwerkingsovereenkomst Meerjarige
Exploitatiesubsidie Veenweiden Innovatiecentrum
2017 tm 2019

Advies:
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst
Meerjarige Exploitatiesubsidie Veenweiden
innovatiecentrum (VIC) 2017 t/m 2019 met de provincie
Utrecht, inhoudende dat:
- Zuid-Holland een financiële bijdrage van maximaal
€ 180.000,00 (inclusief BTW) ten laste van Programma
1 - Groen, waterrijk en Schoon, voor de jaren 2017 t/m
2019 levert aan Utrecht ten behoeve van de duurzame
instandhouding van het VIC, welke bijdrage in jaarlijkse
termijnen van € 60.000,00 aan Utrecht wordt betaald;
- Utrecht eveneens een financiële bijdrage van maximaal
€ 180.000,00 voor de jaren 2017 t/m 2019 beschikbaar
stelt ten behoeve van de duurzame instandhouding van
het VIC;
- Utrecht verantwoordelijk is voor het verstrekken van
een meerjarige exploitatiesubsidie aan het VIC voor de
jaren 2017 t/m 2019 en hierover jaarlijks rapporteert;
- Zuid-Holland deelneemt aan het jaarlijkse bestuurlijke
overleg met het VIC waarin de voortgang rondom de
meerjarige exploitatiesubsidie wordt geagendeerd;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
samenwerkingsovereenkomst Meerjarige
Exploitatiesubsidie Veenweiden innovatiecentrum (VIC)
2017 t/m 2019.
NB. Aangezien de Commissaris van de Koning, na
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg A4)

Beslissing
rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is de
juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een
machtiging af te geven aan de heer Weber, gedeputeerde
voor Energie, Natuur & Recreatie en Landbouw van de
Provincie Zuid-Holland, om de Samenwerkingsovereenkomst
Meerjarige Exploitatiesubsidie Veenweiden innovatiecentrum
(VIC) 2017 t/m 2019 met de provincie Utrecht namens de
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies

A5

Bom-Lemstra

PZH-2017-605018132

Overeenkomst met de Europese Investeringsbank
over de opzet van een regionaal
investeringsplatform

Advies:
1. Aan te gaan de "Advisory Agreement concerning the
European Investment Advisory Hub" met de gemeenten
Rotterdam, Den Haag, en de Europese
Investeringsbank, inhoudende afspraken over en de
voorwaarden waaronder de Europese Investeringsbank
zal adviseren over en ondersteunen bij het identificeren
van regionale investeringsprojecten en het uitwerken
hiervan in te financieren proposities in het kader van de
Roadmap Next Economy investment strategy;
2. In te zetten op inhoudelijke aanpassing van de volgende
artikelen ten gunste van de stad Rotterdam, de stad Den
Haag en de provincie, waarbij aanpassing geen
voorwaarde is voor het aangaan van de “Advisory
Agreement concerning the European Investment
Advisory Hub”:
- artikel 6.3: Opnemen van een definitie van het begrip
“new materials” en het overeenkomen van een gedeeld
intellectueel eigendom voor in gezamenlijkheid
ontwikkelde nieuwe producten;
- artikel 8.3: Verhoging van het maximale bedrag
waarvoor de Europese Bank aansprakelijk kan worden
gesteld;
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg A5)

Beslissing
- artikel 8.4: Opnemen van een gelijk bedrag als bedoeld
artikel 8.3 waarvoor de stad Rotterdam, de stad Den
Haag en de provincie Zuid-Holland aansprakelijk
kunnen worden gesteld door de Europese
Investeringsbank.
3. De publiekssamenvatting vast te stellen over de
Overeenkomst met de Europese Investeringsbank over
de opzet van een regionaal investeringsplatform.
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 drs. J.H. de Baas, Provinciesecretaris, om de Advisory
Agreement met de Europese Investeringsbank, de gemeente
Rotterdan en de gemeente Den Haag over de opzet van een
regionaal investeringsplatform, namens de provincie ZuidHolland te ondertekenen, al dan niet na aanpassing ten
gunste van de
gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag en de
provincie Zuid-Holland van de artikelen 6.3, 8.3 en 8.4
overeenkomstig het advies onder 2.
Besluit: aangehouden, na afstemming met de Afdeling
Financiёn en portefeuillehouder Financiёn kan dit
opnieuw worden geagendeerd.

A6

Van der Sande

PZH-2017-605325802

Uitbreiding deelneming in Houdstermaatschappij
Zuid-Holland B.V. in verband met de oprichting
van Energiiq Energie- en innovatiefonds ZuidHolland B.V.

Advies:
1. Uit te breiden het belang in Houdstermaatschappij ZuidHolland B.V. door 35.000.000 aandelen van € 1,00 te
nemen ten behoeve van de oprichting van Energiiq
Energie-en innovatiefonds Zuid-Holland B.V.;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het
voorstel tot uitbreiding van de deelneming in de
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. in verband met
de oprichting van Energiiq Energie- en innovatiefonds
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg A6)

Beslissing
Zuid-Holland B.V.
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 I.A. Kenter, hoofd van de Afdeling Financiële en
Juridische Zaken, de publiekrechtelijke rechtspersoon
provincie Zuid-Holland te vertegenwoordigen bij de notariële
uitgifte van 35.000.000 aandelen à € 1,00 door
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. aan de provincie
Zuid-Holland.
Besluit: vastgesteld conform advies

A7

Vermeulen

PZH-2017-604904823

Brief aan Stuurgroep Groene Hart over de Lange
Termijn Verkenning Boskoop en omgeving

Advies:
1. Vast te stellen; de brief van Gedeputeerde Staten aan de
Stuurgroep Groene Hart waarin gevraagd wordt om, in
de eerst volgende vergadering van de stuurgroep na de
zomer, van gedachten te wisselen over de Lange
Termijn Verkenning Boskoop en omgeving.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF1

Bom-Lemstra

PZH-2017-600874475

Verlengen aanvaarding regionale kantorenvisies

Advies:
1. Te verlengen de aanvaarding van de regionale
kantorenvisies van Holland Rijnland, Midden-Holland,
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Zuid-Holland
Zuid tot 1 juli 2019;
2. Vast te stellen de brieven aan de regio's Holland Rijnland,
Midden-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en
Zuid-Holland Zuid, waarin mededeling wordt gedaan van
de verlenging van de aanvaarding van de regionale
kantorenvisies tot 1 juli 2019;
3. Vast te stellen de brief aan PS waarmee een afschrift van
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg CF1)

4.

de brieven aan de regio's Holland Rijnland, MiddenHolland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en ZuidHolland Zuid ter kennisname wordt aangeboden;
Vast te stellen de publiekssamenvatting over Verlengen
aanvaarding regionale kantorenvisies.

Besluit: gewijzigd vastgesteld: in de
publiekssamenvatting wordt opgenomen dat de
beslissing om de termijn te verlengen het gevolg is van
gezamenljk bestuurlijk overleg met de regio´s.
CF2

Weber

PZH-2017-602042306

Energieakkoord Holland Rijnland

Advies:
1. Aan te gaan het Energieakkoord Holland Rijnland 20172025 met de partijen:
• De verenigde vergadering van het
Hoogheemraadschap van
Rijnland,
• Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West
Holland,
• De colleges van B&W van de gemeenten Alphen aan
den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten
en Zoeterwoude,
• Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland;
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over
het Energieakkoord Holland Rijnland;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
Energieakkoord Holland Rijnland.
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 de heer Weber, gedeputeerde energietransitie van de
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg CF2)

Beslissing
Provincie Zuid-Holland, om het Energieakkoord Holland
Rijnland 2017-2025 met het Hoogheemraadschap van
Rijnland, de omgevingsdienst West-Holland en de gemeenten
in de gemeenschappelijk regeling Holland-Rijnland namens
de Provincie Zuid-Holland, te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de inleidende passage van de brief
aan te passen.

CF3

Janssen

PZH-2017-591712255

Opdrachtgeverschap provinciale
ondersteuningsinstelling ProBiblio

Advies:
Overeenkomstig het bij dit voorstel gevoegde ontwerp
besluit een beleidsregel vast te stellen, inhoudende een
toetsingskader voor de activiteiten van de provinciale
ondersteuningsinstelling als bedoeld in de Wet stelsel
openbare bibliotheekvoorzieningen, welke dient als
sturingsinstrument binnen de subsidierelatie tussen de
provincie en de provinciale ondersteuningsinstelling
(thans Probiblio);
Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit
bekendgemaakt wordt door publicatie in het Provinciaal
Blad;
Vast te stellen de GS-brief en de bijbehorende
voortgangsrapportage aan Provinciale Staten waarmee
ze in kennis worden gesteld van de voortgang in het
meer sturend opdrachtgeverschap van de provincie voor
ProBiblio;
Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de
Voortgangsrapportage Opdrachtgeverschap ProBiblio.
Besluit: vastgesteld conform advies
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Volgnr.

Rapporteur

CF4

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2017-601298671

Onderwerp
EU Geluidbelastingkaarten 2017

Beslissing
Advies:
1. Geluidbelastingkaarten 2017 vast te stellen inhoudende:
- Kaarten van geluidcontouren van de provinciale wegen
buiten
de agglomeratiegemeenten waarop jaarlijks meer dan 3
miljoen motorvoertuigen passeren;
- Een overzicht in tabellen van het aantal geluidbelaste
woningen, geluidgevoelige bestemmingen en
gehinderden, alsmede het geluidbelaste oppervlak voor
de betreffende wegvakken.
2. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee
dit
besluit ter kennisname aan PS wordt aangeboden.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de EU
geluidbelastingkaarten.
Besluit: vastgesteld conform advies

SV1

Bom-Lemstra

PZH-2017-605078721

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfracties
PvdD, GroenLinks en SGP&CU 3292 Schriftelijke
vervolgvragen bebouwing strand Hoek van
Holland

Advies:
Vast te stellen de beantwoording van de (vervolg)
Statenvragen 3292 over kustbebouwing in Hoek van
Holland
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3292
Besluit: vastgesteld conform advies

SV2

Vermeulen

PZH-2017-603710219

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
VVD 3202 Overlast dubbel beboeten in het
openbaar vervoer

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen nr.
3302 VVD inzake overlast dubbel beboeten in het
openbaar vervoer conform het bijgevoegde concept.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3302.
Besluit: vastgesteld conform advies
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Volgnr.

Rapporteur

SV3

Weber

Registratienr.
PZH-2017-605737350

Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PvdD 3303 Drones in natuurgebieden

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3304 van de Partij voor de Dieren over drones in
natuurgebieden;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording Statenvragen 3304 van de Partij voor de
Dieren over drones in natuurgebieden.
Besluit: vastgesteld conform advies

SV4

Vermeulen

PZH-2017-605647405

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
SP 3305 Zorgwekkende berichten
rolstoeltoegankelijkheid OV

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3305 met betrekking tot de zorgwekkende berichten over
rolstoeltoegankelijkheid van OV (Lies van Aelst):
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3305
Besluit: vastgesteld conform advies

SV5

Bom-Lemstra

PZH-2017-604394910

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfracties
SP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SGP&CU en
CDA Plannen voor gasboringen in Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3306 van SP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SGP/CU en
CDA over plannen voor gasboringen in Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3306.
Besluit: vastgesteld conform advies

