BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 19 SEPTEMBER 2017

Besluitenlijst van de vergadering 12 september 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Baas

Registratienr.

PZH-2017-610275157

Onderwerp

Portefeuilleverdeling na wijziging samenstelling
College GS

Beslissing

Advies:
1. Vast te stellen de portefeuilleverdeling naar aanleiding
van de benoeming van mevr. J. Baljeu in het College van
GS;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
over de portefeuilleverdeling na de wijziging van de
samenstelling van het College van Ged eputeerde
Staten.
Besluit:
Gewijzigd vastgesteld. Bepaald dat het onderwerp
“Media” valt onder de portefeuille van gedeputeerde
Vermeulen. Bepaald dat het onderwerp
“toekomstagenda” valt onder de portefeuille van
gedeputeerde Baljeu.Overigens wordt in het voor
kennisgeving meegezonden overzicht van bestuurlijke
overleggen de afvaardiging in het IPO-bestuur
toegevoegd aan de portefeuille van gedeputeerde
Janssen en het voorzitterschap (toerbuurt) van de
regionale spoortafel en voorzitterschap BAG
Blankenbergtunnel aan de portefeuille van gedeputeerde
Vermeulen.

A2

Weber

PZH-2017-587953002

Vlietland inclusief Meeslouwerplas (visie
Witteveen + Bos)

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten inzake
Vlietland en de Meeslouwerplas en ter duiding van de
status van de visie van Witteveen + Bos;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief
aan Provinciale Staten inzake Vlietland en de
Meeslouwerplas en ter duiding van de status van de visie
van Witteveen + Bos.
Besluit: vastgesteld conform advies

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 19 SEPTEMBER 2017

Besluitenlijst van de vergadering 12 september 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF1

Weber

Registratienr.

Onderwerp
Erratum statenvoorstel Openstellingsbesluit SNL
en SKNL 2018

Beslissing
Advies:
Vast te stellen het gewijzigde statenvoorstel
Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018
Besluit: vastgesteld conform advies

CF2

Bom-Lemstra

PZH-2017-612673875

Aangaan Non -Disclosure agreement NDA tbv
QarboTec - Alta Innovation Support B.V.

Advies:
1. Aan te gaan de non-disclosure agreement met Alta
Innovation Solutions B.V. te Gouda, inhoudende de
geheimhouding met betrekking tot concurrentiegevoelige
informatie over het project Qarbotec en de onderneming;
2. Met inachtneming van de beleidsregel actieve
openbaarheid Zuid-Holland 2017 af te zien van actieve
publicatie tot het moment van ondertekenen van de
overeenkomst door beide partijen;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de aan te
gane non-disclosure agreement.
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 J. Weekers, bureauhoofd Economische Zaken van
provincie Zuid-Holland, om de NDA t.b.v. QarboTec - met de
onderneming Alta Innovation Support B.V. namens de
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: Aangehouden tot 26 september 2017, overigens
bepaald:
Nader onderzoek door DMCR en het Havenbedrijf of
een dergelijke activiteit (ontwikkeling nieuwe stof)
terplaatse wenselijk is;
Disclaimer opnemen dat de non disclosure
agreement niet ziet op het proces van eventuele
toekomstige vergunningverlening;
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Besluitenlijst van de vergadering 12 september 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

-

(Vervolg CF2)

CF3

Bom-Lemstra

Beslissing

PZH-2017-612880215

Dienstreis Toronto september 2017

Aangeven wat de reden is om af te zien van actieve
openbaarheid.

Advies:
1. In te stemmen met de dienstreis van gedeputeerde Adri
Bom-Lemstra naar Toronto van 27 september tot en met
29 september 2017;
2. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten
worden geïnformeerd over deze dienstreis;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de
dienstreis van gedeputeerde Adri Bom-Lemstra naar
Toronto van 27 september tot en met 29 september
2017.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF4

Vermeulen

PZH-2017-612489864

Voortgang programma HOV / R-net

Advies:
1. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten over
de voortgang van het programma HOV / R-net worden
geïnformeerd.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
Voortgang programma HOV / R-net.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF5

Vermeulen

PZH-2017-610570556

Machtiging om namens GS verweer te voeren
voor juridische procedure Fietsverbinding
Vlietpolderplein

Advies:
1. Verweer te voeren, in de namens Grond-, Weg- en
Waterbouw Van der Made B.V. tegen de provincie
gestarte civielrechtelijke procedure, ten aanzien van een
claim inzake Bestek DOS-2013-0008728;
2. Af te zien van actieve openbaarheid ingevolge art. 10, lid
2 letter, juncto letter g van de Wet openbaarheid bestuur.
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige
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Besluitenlijst van de vergadering 12 september 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg CF5)

Beslissing
besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische binding aan
te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven
aan de heer mr. Jean Pierre F.W. van Eijck werkzaam bij
Spant Advocatuur te Eindhoven voor het voeren van verweer
en het stellen van een eis in reconventie namens de provincie
Zuid-Holland.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF6

Janssen

PZH-2017-611108879

Beslissing op bezwaar van 24 april 2017 tegen
besluit van 6 april 2017 tot afwijzing
handhavingsverzoek Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden bij B&B
Allegro te Heerjansdam

Advies:
1. In overeenstemming met het advies van de
bezwarencommissie de bezwaren van belanghebbenden
van 24 april 2017 tegen de afwijzing van het verzoek tot
handhaving van de Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden bij B&B Allegro
van 6 april 2017 ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten;
2. Het verzoek tot vergoeding van de proceskosten af te
wijzen;
3. De brief met de beslissing op bezwaar inzake de
afwijzing van het handhavingsverzoek bij B&B Allegro
van 24 april 2017 vast te stellen;
4. De publiekssamenvatting over de beslissing op de
bezwaar inzake de afwijzing van het
handhavingsverzoek bij B&B Allegro van 24 april 2017
vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF7

Janssen

PZH-2017-611623219

Beslissing op bezwaar Kees ’t Veen Beheer B.V.
van 19 mei 2017 tegen het besluit van 19 april
2017 tot opleggen van een last onder dwangsom
vanwege het verwerken van afvalwater afkomstig
van een ander bedrijf.

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de
bezwaren van Kees in ’t Veen B.V. van 19 mei 2017
tegen de last onder dwangsom van 19 april 2017
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te
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Besluitenlijst van de vergadering 12 september 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg CF7)
2.
3.

handhaven;
De brief met de beslissing op bezwaar aan Kees in ’t
Veen Beheer B.V. vast te stellen;
De publiekssamenvatting vast te stellen over de
beslissing op bezwaar Kees ’t Veen Beheer B.V. van 19
mei 2017.

Besluit: vastgesteld conform advies
SV1

Janssen

Beantwoording schriftelijke vragen 3319
Statenfractie PvdD Drinkwaterkwaliteit ZuidHolland

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
mbt Drinkwaterkwaliteit Zuid-Holland conform het
bijgevoegde concept.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen nr. 3319.
Besluit: vastgesteld conform advies

SV2

Weber

PZH-2017-613031777

Beantwoording schriftelijke vragen 3320
Statenfractie PVDD Ontheffing doden zwanen

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3320 van de Partij voor de Dieren en GroenLinks over
ontheffing doden zwanen;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording Statenvragen 3320 van de Partij voor de
Dieren en GroenLinks over ontheffing doden zwanen.
Besluit: vastgesteld conform advies

SV3

Vermeulen

PZH-2017-612985899

Beantwoording schriftelijke vragen 3324
Statenfractie GroenLinks Bereikbaarheid Groene
Hart

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3324 GroenLinks
met betrekking tot Bereikbaarheid Groene Hart conform
het bijgevoegde concept;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
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Besluitenlijst van de vergadering 12 september 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg SV3)

Beslissing
beantwoording statenvragen 3324
Besluit: vastgesteld conform advies

SV4

Janssen

PZH-2017-611662497

Beantwoording schriftelijke vragen 3325
Statenfractie 50PLUS Brand bij de Esso 21
augustus

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3325 van 50PLUS Brand bij de Esso 21 augustus;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de statenvragen 3325 van 50PLUS
Brand bij de Esso 21 augustus.
Besluit: vastgesteld conform advies

SV5

Weber

PZH-2017-612936376

Beantwoording schriftelijke vragen 3326
Statenfractie PvdD Onveiligheid en overlast door
schadebestrijding te Rhoon.

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3320 van de Partij voor de Dieren over onveiligheid en
overlast door schadebestrijding te Rhoon;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording Statenvragen 3320 van de Partij voor de
Dieren over onveiligheid en overlast door
schadebestrijding te Rhoon
Besluit: vastgesteld conform advies

