
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 4 JULI 2017 
 
 

Besluitenlijst van de vergadering 27 juni 2017 vastgesteld. 
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
A1 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; 

- 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. 
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Besluitenlijst van de vergadering 27 juni 2017 vastgesteld. 
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
(Vervolg A1) 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 Zuid-Holland 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: vastgesteld conform advies.  
  

A2 Weber PZH-2017-605107592 Actualisatie lijst provinciale prioritaire 
projecten PAS AERIUS M18 

Advies:  
1. Vast te stellen Bijlage 1 Lijst provinciale prioritaire 

projecten Zuid-Holland PAS Aerius M18 ten behoeve 
van de herziening van het PAS AERIUS M18; 

2. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten over 
de actualisatie lijst provinciale prioritaire projecten PAS 
AERIUS M18; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over 
Actualisatie lijst provinciale prioritaire projecten PAS 
AERIUS M18 bij dit voorstel. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
 

A3 Weber PZH-2017-605065556 
 
 
 
 

Investeringskader voor de inzet EFRO-
middelen low carbon warmte 2014 – 2020. 

Advies:  
1. Het investeringskader voor de inzet van de EFRO-

middelen low carbon 2014 – 2020 vast te stellen. 
2. Publiekssamenvatting vast te stellen over 

investeringskader voor de inzet van de EFRO-middelen 
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
(Vervolg A3) low carbon 2014 – 2020. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
 

A4 Bom-Lemstra PZH-2017-605487681 Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie 
ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en 
Verordening ruimte 

Advies:  
1. De ontwerp-Startnotitie Partiële wijziging 2018 van de 

Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de 
Verordening ruimte, vast te stellen; 

2. Het Statenvoorstel vast te stellen, waarmee de 
startnotitie ter vaststelling wordt aangeboden aan 
Provinciale Staten; 

3. De publiekssamenvatting vast te stellen over de 
Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en 
mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte. 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder om in het Statenvoorstel waar nodig 
nog toe te voegen dat zoveel als mogelijk al volgens de 
sturingsfilosofie uit de Koepelnotitie wordt gewerkt, ook 
al is die nog niet door de Staten vastgesteld.  
 

A5 Bom-Lemstra PZH-2017-605320315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontwikkeling Omgevingsverordening Advies:  
1. Vast te stellen de uitgangspunten bij het ontwerp van 

de Omgevingsverordening met betrekking tot de 
herziening van de planning van de Omgevingswet, de 
scope en de overwegend technisch-juridische aard van 
de omzetting en verbeterdoelen. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij 
geïnformeerd worden over de ontwikkeling van de 
Omgevingsverordening.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij 
het besluit ‘Ontwikkeling Omgevingsverordening’. 
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
(Vervolg A5) Besluit: vastgesteld met een wijziging in de tekst van de 

publiekssamenvatting: ‘mits’ wordt veranderd in ‘tenzij’.  
 

A6 Vermeulen PZH-2017-605954484 Wijziging subsidieregeling mobiliteit Zuid-
Holland 2017 en voordracht aan PS voor 
vaststellen hoofdplafond 2018 

Advies:  
1. De wijziging Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 

2017 vast te stellen; 
2. Het Statenvoorstel subsidieplafond Subsidieregeling 

mobiliteit Zuid-Holland 2017 voor het jaar 2018 vast te 
stellen; 

3. Te bepalen dat na vaststelling van de wijzigingsregeling 
van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 
door GS deze wordt gepubliceerd in het Provinciaal 
Blad rond half juli;  

4. Te bepalen dat na vaststelling van het subsidieplafond 
2018 door PS op 13 september , deze wordt 
gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

5. De publiekssamenvatting vast te stellen over de 
wijziging Subsidieregeling Mobiliteit 2017 en de 
vaststelling van het subsidieplafond. 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder om de samenwerking met de regio’s 
in de regionale gebiedsagenda’s ook in de 
publiekssamenvatting te noemen en om in het 
Statenvoorstel het tweede beslispunt te herformuleren: 
aanvragen worden beoordeeld op volgorde van 
binnenkomst.  
 

A7 Janssen PZH-2017-605761253 
 
 
 

Strategische samenwerking provincie Zuid-
Holland en Deltares 

Advies:  
1. De Paraplu-overeenkomst met de Stichting Deltares 

aan te gaan voor de periode tot en met 31 december 
2019.    
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
(Vervolg A7) 2. In te stemmen met het Jaarplan van 2017 en 

opdrachten te verstrekken tot een maximumbedrag van 
€ 405.900,-  voor de in het jaarplan 2017 opgenomen 
projecten vanuit bestaande budgetten.  

3. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het GS-
voorstel voor de strategische samenwerking met 
Deltares. 

 
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 Paraplu-overeenkomst 
met de Stichting Deltares namens de provincie Zuid-Holland 
te ondertekenen. 
 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
 

CF1 Smit  PZH-2017-605629612 Missie naar China van 4 juni tot 9 juni 2017 Advies: 
1.  Vast te stellen de brief aan PS waarin verslag wordt 

gedaan van de China missie 4 - 9 juni 2017. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het 

voorstel verslaglegging missie naar China van 4 juni tot 
9 juni 2017 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder om in de teksten de bestuurlijke 
partners op eenduidige wijze te benoemen.  
 

CF2 Weber  PZH-2017-604116102 
 
 

Deelnemersbijdrage recreatieschappen 
2017 

Advies: 
1. Beschikbaar stellen van een bedrag van € 2,2 mln. 

deelnemersbijdrage 2017 voor de Natuur- en 
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
(Vervolg CF2) 
 

recreatieschappen IJsselmonde, Rottemeren, Voorne-
Putten-Rozenburg, Midden-Delfland en het 
Koepelschap. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het 
voorstel deelnemersbijdrage Recreatieschappen 2017’ 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
 

CF3 Weber  PZH-2017-604726109 
 

Drie POP-3 besluiten en wijziging van de 
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 

Advies: 
1.  Het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen 

duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 vast 
te stellen; 

2.  De wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 niet-
productieve investeringen water Zuid-Holland 2016 vast 
te stellen; 

3.  De rectificatie van het Openstellingsbesluit POP-3 
samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-
Holland 2017 vast te stellen; 

4.  De wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-
Holland 2016 vast te stellen; 

5.  De brief aan PS vast te stellen waarmee PS worden 
geїnformeerd over de wijzigingen in de regelingen;  

6.  De publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit 
POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties 
landbouw Zuid-Holland 2017 vast te stellen. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
 

 

CF4 Bom-Lemstra PZH-2017-605916212 
 
 
 

Openstellingsbesluit voor de 
Subsidieregeling planvorming 
bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 

Advies:  
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit voor de 

Subsidieregeling planvorming 
  bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
(Vervolg CF4) 2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het 

Openstellingsbesluit voor de Subsidieregeling 
planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
 

CF5 Bom-Lemstra PZH-2017-605926565 Bestemmingsplan Korteweg 2 (vestiging 
Lidl)  gemeente Pijnacker-Nootdorp 

Advies: 
1. Af te zien van het instellen van beroep tegen het door 

de raad van Pijnacker-Nootdorp vastgestelde 
bestemmingsplan Korteweg 2 

2. Vastgesteld de brief waarmee Provinciale Staten over 
het afzien van beroep worden geïnformeerd, waarin 
wordt gemotiveerd waarom in dit geval met het instellen 
van beroep het gewenste beleidsdoel (geen 
detailhandel zoals supermarkten buiten de 
winkelcentra) niet kan worden bereikt; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking 
tot het bestemmingsplan Korteweg 2 van de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder om in de communicatie het 
provinciale belang positief te belichten; in de brief wordt 
‘helaas’ verwijderd.  

CF6 Janssen PZH-2017-605267562 
 
 
 
 
 
 
 

Beslissing op bezwaar van Chemours 
Netherlands B.V. van 3 januari 2017, 
gewijzigd op 13 februari 2017, tegen het 
besluit van 22 december 2016, gewijzigd  
22 februari 2017, tot oplegging van twee 
lasten onder dwangsom in verband met 
ongewone voorvallen. 

Advies: 
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de 

bezwaren van Chemours Netherlands B.V. van 3 
januari 2017, aangevuld op 13 februari 2017, tegen de 
lasten onder dwangsom van 22 december 2016, 
gewijzigd op 22 februari 2017, ongegrond te verklaren 
en het bestreden besluit van 22 december 2016, 
gewijzigd 22 februari 2017, te handhaven met 
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
(Vervolg CF6) aanvulling van de motivering. 

2. De brief met de beslissing op bezwaar aan Chemours 
Netherlands B.V. vast te stellen. 

3. Het verzoek tot vergoeding van de proceskosten af te 
wijzen. 

4. De publiekssamenvatting betreffende de beslissing op 
de bezwaren van Chemours Netherlands B.V. vast te 
stellen. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
 

CF7 Vermeulen PZH-2017-603437361 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aangaan realisatieovereenkomst R-net 
buscorridor Gouda-Schoonhoven met de 
gemeenten Gouda en Krimpenerwaard en 
Overeenkomst gebruik en beheer 
Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) 
met de gemeente Gouda 

Advies: 
1. Aan te gaan de ‘20170614 Realisatieovereenkomst R-

net buscorridor Gouda-Schoonhoven gemeente Gouda’ 
met de gemeente Gouda en de ‘20170614 
Realisatieovereenkomst R-net buscorridor Gouda-
Schoonhoven gemeente Krimpenerwaard’ met de 
gemeente Krimpenerwaard waarin afspraken worden 
gemaakt tussen de gemeenten Gouda en 
Krimpenerwaard en de Provincie Zuid-Holland over de 
aanleg, het onderhoud en het beheer van haltes, 
haltevoorzieningen, doorstromingsmaatregelen voor de 
exploitatie van R-net op deze corridor; 

2. De hiermee gemoeide geraamde kosten in verband met 
aanleg dan wel reconstructies van genoemde 
gemeentelijke haltes en te nemen 
doorstromingsmaatregelen ter grootte van in totaal € 4 
miljoen ten laste te brengen van Programma 2. 
Bereikbaar en verbonden, Doel 2-2 Een adequaat 
aanbod van Openbaar Vervoer; 

3. Aan te gaan de ‘20170612 Overeenkomst gebruik en 
beheer Dynamisch Reis Informatie Systeem – Gouda’ 
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
(Vervolg CF7) met de gemeente Gouda waarin afspraken worden 

gemaakt over het gebruik en beheer van de 
dynamische reisinformatiesystemen (DRIS) op de 
haltes. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt 
gemeld dat de provincie voor de R-net buscorridor 
Gouda-Schoonhoven met de gemeenten Gouda en 
Krimpenerwaard afspraken heeft gemaakt over het 
uitvoeren van maatregelen en over het beheer en 
onderhoud van de nieuwe bushaltes en DRIS en dat 
deze afspraken zijn vastgelegd in 
realisatieovereenkomsten, die nog worden 
ondertekend. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige 
besluitvorming door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de 
juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een 
machtiging af te geven aan de gedeputeerde Verkeer en 
Vervoer F. Vermeulen tot ondertekening van de 
realisatieovereenkomsten R-net buscorridor Gouda-
Schoonhoven met de gemeenten Gouda en 
Krimpenerwaard, alsmede de Overeenkomst gebruik en 
beheer Dynamisch Reis Informatie Systeem met de 
gemeente Gouda. 
 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
 

  

CF8 Vermeulen PZH-2017-604771521 
 
 
 
 

Brief aan gemeente Katwijk inzake 
Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) 
Tjalmaweg. 

Advies: 
1. Brief aan de gemeente Katwijk vast te stellen waarin 

waarin de reactie is opgenomen aan de gemeente 
inzake het concept Esthetisch Programma van Eisen 
van de RLR / Tjalmaweg.  
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
(Vervolg CF8) 2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-

voorstel over de brief aan gemeente Katwijk inzake 
(EPvE) Tjalmaweg. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
 

CF9 Bom-Lemstra Koepelnotitie 0.3 Advies: 
Vast te stellen de gewijzigde brief aan PS met bijlage met 
betrekking tot Koepelnotitie 0.3 / Onwikkeling 
Omgevingsbeleid voorjaar 2017.  
 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
 

SV1 Vermeulen PZH-2017-605832921 Beantwoording schriftelijke vragen 3303 
Statenfractie PVV mbt gifschuim en overig 
gebruik PFOA 
 

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

3303 van PVV mbt Gifschuim en overig gebruik PFOA; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de 

beantwoording van de statenvragen 3303 over 
Gifschuim en overig gebruik PFOA. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
 

SV2 Vermeulen PZH-2017-606201953 Beantwoording schriftelijke vragen 3307 
Statenfractie 50PLUS over openbaar 
vervoer in Gouda 

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

3307 met betrekking tot het openbaar vervoer in 
Gouda. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het Voorstel 
beantwoording statenvragen 3307. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
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Besluitenlijst van de vergadering 27 juni 2017 vastgesteld. 
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
SV3 Weber PZH-2017-606485924 Beantwoording schriftelijke vragen 3308 

Statenfracties PvdD, PvdA, GroenLinks en 
50PLUS inzake Ecohotel Ouddorp en 
Brouwersdam 

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

3308 mbt. Ecohotel Ouddorp en Brouwersdam conform 
het bijgevoegde concept.  

2  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording statenvragen 3308 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
 

 


