
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 29 AUGUSTUS 2017 
 
 

Besluitenlijst van de vergadering 22 augustus 2017 vastgesteld. 
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
A1 Van der Sande PZH-2017-588942704 Actief openbaar maken van GS-besluiten 

in bestuurlijk mandaat door deze op de 
provinciale website te publiceren 

Advies:  
1. Te bepalen dat GS-besluiten in bestuurlijk mandaat, 

inclusief onderliggende stukken, uiterlijk met ingang van 1 
januari 2018 actief openbaar worden gemaakt door 
publicatie op de website, met inachtneming van de 
Beleidsregel actieve openbaarheid;  

2. Vast te stellen de Instructie omtrent actieve openbaarheid 
bestuurlijk mandaat; 

3. Te bepalen dat de bevoegdheid te besluiten in bestuurlijk 
mandaat de bevoegdheid omvat te besluiten omtrent 
actieve openbaarheid hiervan aan de hand van de 
Instructie omtrent actieve openbaarheid bestuurlijk 
mandaat; 

4. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, 
waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over 
het besluit ‘Actief openbaar maken van GS-besluiten in 
bestuurlijk mandaat door deze op de provinciale website 
te publiceren’; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor het actief 
openbaar maken van GS-besluiten in bestuurlijk 
mandaat. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
  

A2 Janssen PZH-2017-610488234 Behandelvoorstel motie 733 luchtkwaliteit Advies: 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met het 

behandelvoorstel inzake motie 733 over luchtkwaliteit; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij 

behandelvoorstel inzake motie 733. 
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder om kleine redactionele aanpassingen 
te doen.  
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
A3 Van der Sande PZH-2017-610639298
  

Opstarten aanmeldingsprocedure nieuwe 
gedeputeerde bij Comité van de Regio’s, 
Brussel 

Advies: 
1. Vast te stellen de brief aan het IPO waarin vooruitlopend 

op de benoeming door Provinciale Staten gevraagd wordt 
de procedure te starten voor het lidmaatschap van 
mevrouw Jeannette Baljeu aan het Comité van de 
Regio’s, namens de provincie Zuid-Holland;  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
Lidmaatschap gedeputeerde mevr. J. Baljeu bij Comité 
van de Regio's, Brussel, namens de provincie Zuid-
Holland. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies, met een aanvullend 
besluit dat dit voorstel pas wordt gepubliceerd als de 
nieuwe gedeputeerde is benoemd.  
 

A4          Van der Sande  PZH-2017-611522502 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijziging provinciale bestuursleden en 
portefeuilleverdeling verbonden partijen 

Advies:  
1.   Vast te stellen de gewijzigde overzichtslijst bestuurleden 

en portefeuilleverdeling verbonden partijen onder 
voorbehoud dat de Staten instemt met de wijziging van 
de benoemingen van de gedeputeerden als 
(plaatsvervangend) lid in het Algemeen Bestuur bij een 
aantal van deze verbonden partijen;  

2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee de Staten 
worden verzocht de wijziging van de benoemingen van 
de gedeputeerden als (plaatsvervangend) lid in het 
Algemeen Bestuur bij een aantal verbonden partijen vast 
te stellen; 

3.    Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan 
Provinciale Staten met betrekking tot de wijziging van de 
portefeuilleverdeling verbonden partijen; 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
over de portefeuilleverdeling verbonden partijen na de 
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
(Vervolg A4) wijziging van de samenstelling van het College van 

Gedeputeerde Staten. 
 
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder om de vermelding van de Stichting 
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (SLMA) te verwijderen 
indien deze niet meer actueel is en de eerste zin van de 
publiekssamenvatting en het Statenvoorstel aan te 
passen in die zin dat de Staten gevraagd worden de 
nieuwe gedeputeerde te benoemen.  
 

CF1 Van der Sande PZH-2017-611001467 Aanwijzing plaatsvervangende 
secretarissen 

Advies: 
1.  Met ingang van 1 september 2017 te benoemen tot  

plaatsvervangend secretaris bij afwezigheid van de 
provinciesecretaris, in volgorde: 
 a.  mevrouw G. Smid-Marsman, directeur; 
 b.  de heer J. van Ginkel, directeur; 
 c.  de heer M. Visser, afdelingshoofd Bestuur; 
 d.  de heer A. Veldhof, afdelingshoofd Ruimte 
  Wonen Bodem; 
 e.  mevrouw I. Kenter, afdelingshoofd   

 Financiële en Juridische Zaken. 
2.   Vast te stellen de benoemingsbrieven conform inliggend 

concept; 
3.  De publiekssamenvatting vast te stellen over de 

benoeming van de 5 plaatsvervangende 
provinciesecretarissen. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
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CF2 Van der Sande PZH-2017-610755534 Evaluatie doeltreffendheid subsidies Advies: 

1. Vast te stellen de Hoofdlijnenrapportage evaluatie 
doeltreffendheid subsidies inclusief bijlage 
Beleidstheorieën; 

2. Vast te stellen de GS-brief Evaluatie doeltreffendheid 
subsidies 2015-2016; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de 
doeltreffendheid van subsidies. 

 
Besluit: aangehouden. Gevraagd wordt om de door de 
gedeputeerden aangevulde versie bij te voegen en in de 
beschrijving van de stand van zaken ook de actuele 
voortgang op te nemen, zodat duidelijk wordt welke 
stappen naar aanleiding van de bevindingen worden 
genomen.  
 

CF3 Weber PZH-2017-609962503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststelling Natuurbeheerplan Zuid-
Holland 2018 en wijziging 
Natuurbeheerplan 2017 

Advies: 
1.  Vast te stellen het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018; 
2.  Vast te stellen de Nota van Beantwoording op de 

zienswijzen op het Ontwerp-Natuurbeheerplan Zuid-
Holland 2018; 

3.  Vast te stellen de wijziging van het Natuurbeheerplan 
Zuid-Holland 2017, inhoudende wijziging van de bijlagen 
kaarten 4 en 6 en deze met terugwerkende kracht tot en 
met 1 januari 2017 in werking te laten treden; 

4.  Vast te stellen de GS-brief Vaststelling Natuurbeheerplan 
 Zuid-Holland 2018 en wijziging van het 
Natuurbeheerplan 2017 aan Provinciale Staten; 

5.  Te bepalen dat het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018 
en  de wijziging van het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 
2017 bekendgemaakt worden door publicatie in het 
Provinciaal Blad; 
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(Vervolg CF3) 6.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-

voorstel Vaststelling Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018 
en wijziging van het Natuurbeheerplan 2017. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
 

CF4 Weber PZH-2017-605896017 Vaststelling definitief beheerplan N2000 
De Wilck (naar aanleiding van het 
tussenvonnis in beroep) 

Advies: 
1.  Vast te stellen het gewijzigde beheerplan Natura 2000 De 

Wilck voor ons deel, zijnde de gronden in de provincie 
Zuid-Holland die niet in eigendom en/of beheer zijn bij het 
Rijk en ingestemd met de overige delen van het ontwerp 
beheerplan; 

2. Vast te stellen de brief aan de Staatssecretaris van 
Economische Zaken (EZ), waarin wordt ingestemd met 
het Natura 2000 beheerplan De Wilck (na beroep); 

3.  Vast te stellen de GS-brief, waarmee het beheerplan 
Natura 2000 De Wilck en de onder 2 genoemde brief ter 
kennisname aan PS worden aangeboden; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-
voorstel Vaststelling definitief beheerplan N2000 De 
Wilck. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
 

CF5 Weber PZH-2017-607827258 
 
 
 
 
 
 
 

Realisatiestrategie NNN Krimpenerwaard Advies: 
1. Kennis te nemen van de brief en het persbericht van de 

Stuurgroep Krimpenerwaard van 10 juli 2017; 
2. Kennis te nemen van de kaart van de kaders voor water 

en  natuur in de Krimpenerwaard; 
3. Vast te stellen de brief aan PS ter voorbereiding van de 

Statencommissie Duurzame Ontwikkeling op 27 
september; in de brief wordt aangegeven dat GS 
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(Vervolg CF5) voornemens zijn om in te stemmen met de voorgestelde 

aanpassing van de realisatiestrategie voor het 
Natuurnetwerk in de Krimpenerwaard en de daarvoor 
benodigde extra financiën  van in totaal maximaal € 24,4 
mln. ( € 22,5 en € 1,9) toe te zeggen; 

4. De publiekssamenvatting bij het voorstel ‘aanpassing 
realisatiestrategie Natuurnetwerk Krimpenerwaard’ vast 
te stellen. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
 

CF6 Weber PZH-2017-607194749 Vaststelling wijziging SNL 2016 Advies: 
1.  Vast te stellen de wijziging van de Subsidieregeling 

Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016; 
2.  Vast te stellen de GS-brief waarin Provinciale Staten 

geïnformeerd worden over de vaststelling van de 
wijziging van de Subsidieregeling Natuur- en 
Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016; 

3.  Te bepalen dat de wijziging van de Subsidieregeling 
Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 
bekendgemaakt wordt door publicatie in het Provinciaal 
Blad; 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-
voorstel Vaststelling wijziging Subsidieregeling Natuur- 
en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
 

CF7 Weber PZH-2017-610748692 
 
 
 

Instructie aan Bij12 - Faunafonds inzake 
zomerschade ganzen en praktijkproeven 

Advies: 
1. Vast te stellen de instructie aan Bij12-Faunafonds inzake 

zomerschade ganzen en praktijkproeven; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de instructie 
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(Vervolg CF7) aan Bij12 - Faunafonds inzake zomerschade ganzen en 

praktijkproeven. 
 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
 

CF8 Weber PZH-2017-609933606 POP-3 samenwerking EIP, POP-3 
investeringen weidevogels biodiversiteit 
en landschap 

Advies: 
1. Het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking EIP Zuid-

Holland 2017 vast te stellen; 
2. Het Openstellingsbesluit POP-3 weidevogels, 

biodiversiteit en landschap Zuid-Holland 2017 vast te 
stellen; 

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

4. De GS-brief aan PS vast te stellen waarmee PS worden 
geïnformeerd over het Openstellingsbesluit POP-3 
samenwerking EIP Zuid-Holland 2017 en het 
Openstellingsbesluit POP-3 weidevogels, biodiversiteit en 
landschap Zuid-Holland 2017; 

5. De publiekssamenvatting over de onder 1 en 2 
genoemde  openstellingsbesluiten vast te stellen. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
 

  

CF9 Bom-Lemstra PZH-2017-605178144 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderzoek Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing 

Advies: 
1. Vast te stellen de GS-brief aan PS, waarmee het 

onderzoeksrapport Vrijkomende Agrarische Bebouwing in 
de provincie Zuid-Holland ter kennisname wordt 
aangeboden; 

2. Vast te stellen de GS-brief aan Colleges van B&W van 
Zuid-Hollandse gemeenten, waarmee het 
onderzoeksrapport  Vrijkomende Agrarische Bebouwing in 
de provincie Zuid-Holland ter kennisname wordt 
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(Vervolg CF9) 
 

aangeboden; 
3. Vast te stellen het nieuwsbericht behorende bij de 

publicatie van het onderzoeksrapport Vrijkomende 
Agrarische  Bebouwing in provincie Zuid-Holland; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin is 
opgenomen dat de provincie Zuid-Holland via een 
gebiedsgerichte aanpak, met betrokken partners, werkt 
aan verdere ontwikkeling van kennis en innovatieve 
maatregelen voor de opgave vrijkomende agrarische 
bebouwing. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
 

CF10 Janssen PZH-2017-609788593 Beslissing op bezwaar van Kok Lexmond  
B.V. van 4 mei en 22 juni 2017 tegen het 
besluit van 29 maart 2017 tot het 
opleggen van drie lasten onder 
dwangsom wegens overtredingen van de 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Advies: 
1. In overeenstemming met het advies van de 

bezwarencommissie de bezwaren van Kok Lexmond B.V. 
van 4 mei 2017, aangevuld 22 juni 2017, tegen het besluit 
van 29 maart 2017 tot het opleggen van drie lasten onder 
dwangsom wegens overtreding van artikel 2.1, eerste lid, 
aanhef en onder a en c, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, onder aanpassing van de 
motivering voor de last onder C, ongegrond te verklaren 
en het bestreden besluit in stand te laten; 

2. De brief met de beslissing op bezwaar aan Kok Lexmond 
B.V. vast te stellen; 

3. De publiekssamenvatting over de beslissing op de 
bezwaren van Kok Lexmond B.V. van 4 mei en 22 juni 
2017 vast te stellen. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
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SV1 Janssen PZH-2017-611254439 Beantwoording schriftelijke vragen 3301 

Statenfractie GroenLinks Lekkage 
gevaarlijke stof bij Shell 

Advies: 
1. Vast te stellen de beantwoording van statenvragen 3301 

van GroenLinks met betrekking tot 'Lekkage gevaarlijke 
stof bij Shell'; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de 
beantwoording van de statenvragen 3301 van 
GroenLinks met betrekking tot 'Lekkage gevaarlijke stof 
bij Shell'. 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder om na te gaan of de laatste versie van 
de teksten is gebruikt.  
 

SV2 Bom-Lemstra PZH-2017-610627500 Beantwoording schriftelijke vragen 3311 
Statenfractie PvdD plannen 
melkgeitenstal Mijnsheerenland 

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

3311 van de Partij voor de Dieren – Plannen 
melkgeitenstal in Mijnsheerenland; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording van de statenvragen 3311 van de Partij 
voor de Dieren – Plannen melkgeitenstal in 
Mijnsheerenland. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
 

SV3 Janssen PZH-2017-611191987 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoording schriftelijke vragen 3316 
Statenfractie GroenLinks 

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

3316 van Groen Links met betrekking tot Nieuwe 
Problemen Shell Pernis; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de 
beantwoording van de statenvragen 3316 van Groen Link 
met betrekking tot Nieuwe Problemen Shell Pernis. 
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(Vervolg SV3) Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 

portefeuillehouder om na te gaan of de laatste versie van 
de teksten is gebruikt.  
 

 
 


