BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 26 SEPTEMBER 2017

Besluitenlijst van de vergadering van 19 september 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Baljeu

Registratienr.

Onderwerp

Wijziging Statenvoordracht Najaarsnota 2017

Beslissing

Advies:
1. Statenvoorstel voor de najaarsnota 2017 aan te
passen in het kader van Doel 3-1 met betrekking tot
incidentele subsidies en lening CADC:
5a Toestemming te geven aan GS om in de periode
na goedkeuring Najaarsnota 2017 tot aan de
behandeling van de Voorjaarsnota 2018 een
incidentele subsidie, op ontvankelijke aanvraag, van
maximaal € 1,75 mln. aan de TU Delft te kunnen
verstrekken voor het Composite Automation
Development Center (CADC);
5b Toestemming te geven aan GS om in de periode
na goedkeuring Najaarsnota 2017 tot aan de
behandeling van de Voorjaarsnota 2018 om een
incidentele subsidie, op ontvankelijke aanvraag, in de
vorm van een lening van maximaal € 2,4 mln. aan de
TU Delft te kunnen verstrekken voor het CADC.
5c Te bepalen dat indien er geen besluitvorming door
GS heeft plaatsgevonden voor de behandeling van
de Voorjaarsnota 2018 bovengenoemde besluiten te
laten vervallen.
2. Erratum vast te stellen voor de najaarsnota 2017
inhoudende:
•Blz 7 Financieel beeld.: er waren geen
amendementen in de voorjaarsnota
•Blz 26. Doel 1-4. :tweede toelichting bijstelling
lasten ad. € 0,7 mln is voordelig (v) ipv nadelig (n)
•Blz 26. Doel 1-4..: derde toelichting bijstelling
lasten ad. € 67 mln is € 6,7 mln.
•Laatste kolom in de overzichten reserves per
doel dient te zijn: “bijgestelde begroting 2017” ipv
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Besluitenlijst van de vergadering van 19 september 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg A!

Beslissing
“bijgestelde begroting 2018”
Besluit:
Vastgesteld conform advies

A2

Vermeulen

PZH-2017-611376941

Informatieve brief over de invoering van het Regio
Abonnement (amendement 529)

Advies:
1. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten
over de invoering van het Regio Abonnement;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
invoering van het Regio Abonnement.
Besluit:
Vastgesteld conform advies

A3

Weber

PZH-2017-613607759

Behandelvoorstel moties 715 (Maken ZuidHolland great again), 720 (verduurzaming
gebouwde omgeving en glastuinbouw) en 728
(Energiebesparing wonen)

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan PS waarin
behandelvoorstel voor de moties 715, 720 en 728 is
opgenomen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het
behandelvoorstel van moties 715, 720 en 728.
Besluit:
Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om tekstuele wijzigingen aan te
brengen: p. 2 Woningen CO2 neutraal of is bedoeld
energieneutraal? Gaat dit nog verder dan de energie
agenda? Kan dit nu nog worden meegenomen in de
begroting?

A4

Vermeulen

PZH-2017-612834315

Informatieve brief over mogelijkheden om
openbaar vervoer tarieven aan te passen (motie
723)

Advies:
1. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten
over de mogelijkheden om openbaar vervoer tarieven
aan te passen;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg A4

Beslissing
mogelijkheden om openbaar vervoer tarieven aan te
passen.
Besluit:
Vastgesteld conform advies

A5

Weber

PZH-2017-611563652

Energieakkoord Greenport Westland-Oostland

Advies:
1. Aan te gaan het Energieakkoord Greenport
Westland-Oostland inclusief het bijbehorende
programmaplan met in ieder geval de volgende
partijen: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Gemeente
Westland, Gemeente Lansingerland,
Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard,
Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Zuidplas,
Gemeente Brielle, Gemeente Delft, Gemeente
Westvoorne, LTO Glaskracht Westland, LTO
Glaskracht Midden Zuid-Holland, Stichting Greenport
Westland-Oostland, Haagse Hogeschool, Rabobank
Westland, Rabobank Midden Zuid Holland,
Ammerlaan the Green Innovator, Duijvestijn
Tomaten, Themato, Dunea, AgroEnergy, OCAP,
Delphy Improvement Centre, Energie Transitie
Partners en mogelijk deze en nog andere partijen:
Anthura, Bunnik Plants, Demokwekerij, Harvest
House/ Lans, Koppert Cress, Koppert Biological
Systems Nederland, LG Flowers, Prominent, Royal
FloraHolland, Sion, LTO Glaskracht Nederland, LTON VoornePutten/ Tuinbouwplatform, DAGO, Warmte
coöperatie Zuidplas, Warmtecoöperatie Wilgenlei,
Warmtecoöperatie Noordpolder, Warmtecoöperatie
Noukoop-Balijade, Energie Bedrijf Overbuurtsche
Polder, WageningenUR Glastuinbouw,
waarin de gezamenlijke doelstellingen voor de
versnelling van de Energietransitie in de Greenport
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Vervolg A5
2.

3.

4.

5.

met een groot aantal publieke en private partners zijn
vastgelegd voor de duur van drie jaar.
Beschikbaar te stellen de in het Energieakkoord
opgenomen bijdrage van de provincie van 100.000,per jaar voor de jaren 2017, 2018 en 2019 voor de
versnelling van Geothermie in de Greenport
Westland-Oostland ten laste van het budget
programma 3.2 Schone en Toekomstbestendige
Energie;
Beschikbaar te stellen de in het Energieakkoord
opgenomen bijdrage van de provincie aan het
werkbudget van de aan te stellen
programmaregisseur tot een maximum van 100.000,per jaar voor de duur van 3 jaar na ondertekening van
het akkoord, welke jaarlijks in de vorm van subsidie
en vergoeding voor individuele opdrachten
beschikbaar zal worden gesteld, ten laste van het
budget voor programma 3.1 Groeiende, Duurzame en
Innovatieve Economie.
gedeputeerde J.F. Weber aan te wijzen als voorzitter
van de stuurgroep die voor de uitvoering van het
Energieakkoord in het leven wordt geroepen. Deze
kan zich ambtelijk laten vertegenwoordigen.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel Energieakkoord Greenport WestlandOostland.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na
rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is de
juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem
machtigingen af te geven aan gedeputeerden BomLemstra en Weber om namens de provincie Zuid-Holland
het energie-akkoord te ondertekenen, waarbij
ondertekening door een van hen voldoende is om de
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Besluitenlijst van de vergadering van 19 september 2017 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg A5

Beslissing
juridische binding tot stand te brengen.
Besluit:
Vastgesteld conform advies

A6

Janssen

PZH-2017-613292132

Nota Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving 2018 – 2021

Advies:
1. Vast te stellen de delen 1 en 2 van de ontwerpnota
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 20182021;
2. Op grond van artikel 1, eerste lid van de
Inspraakverordening Zuid-Holland geen inspraak te
verlenen, omdat de nota VTH voornamelijk bestaand
beleid bevat;
3. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan Provinciale
Staten, waarmee de delen 1 en 2 van de ontwerpnota
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018 –
2021 ter kennisname worden aangeboden;.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij
behandelvoorstel Ontwerpnota Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving 2018 – 2021.
Besluit:
Vastgesteld met een machtiging voor de eerste
portefeuillehouder om tekstuele wijzigingen aan te
brengen: Tweede portefeuillehouder opnemen in
GSvoorstel en brief.
p.3 Het leefomgeving wordt de leefomgeving.

CF1

Janssen

PZH-2017-610321091

GS-brief evaluatie ligplaatsenbeleid en
vaarwegenverordening

Advies:
1. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen
waarmee zij worden geïnformeerd over de evaluatie
ligplaatsenbeleid en vaarwegenverordening
2. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het
voorstel GS-brief evaluatie vaarwegenverordening en
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg CF1

Beslissing
ligplaatsenbeleid
Besluit:
Vastgesteld conform advies

CF2

Bom-Lemstra

PZH-2017-613447015

Bestuurlijke afspraken wonen en vliegen

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu conform bijgevoegd concept.
De brief is een reactie op het verzoek van de
Staatssecretaris om te bevestigen dat de gemaakte
afspraken in het dossier wonen en vliegen Schiphol
adequaat zijn uitgewerkt.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel Bestuurlijke afspraken wonen en vliegen.
Besluit:
Vastgesteld conform advies

CF3

Weber

PZH-2017-613554016

Overdracht bevoegdheid omgevingsvergunning
windpark locatie Sif Maasvlakte aan gemeente
Rotterdam

Advies:
1. Aan te gaan de overeenkomst met het college van
B&W van de gemeente Rotterdam inhoudende dat de
bevoegdheidsverdeling ex artikel 9f, lid 1 van de
Electriciteitswet 1998 niet van toepassing is,
waarmee de bevoegdheid voor de
omgevingsvergunning en eventueel andere
benodigde vergunningen voor windturbines tussen 5
en 100 MW besluitvorming op grond van artikel 9e, lid
6 bij dat college van B&W komt te liggen.
2. De programmamanager Energietransitie te machtigen
tot het namens GS ondertekenen van deze
overeenkomst.
3. Vast te stellen de Publiekssamenvatting over
overdracht van de bevoegdheid windpark locatie Sif
Maasvlakte aan de gemeente Rotterdam.
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Vervolg CF3
Besluit:
Vastgesteld conform advies
CF4

Vermeulen

PZH-2017-612228756

Vaststellen deelplafonds Subsidieregeling
mobiliteit Zuid-Holland 2017 voor het jaar 2018

Advies:
1. De deelplafonds voor de Subsidieregeling mobiliteit
Zuid-Holland 2017 vast te stellen;
2. Te bepalen dat na vaststelling van de deelplafonds
van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017
door Gedeputeerde Staten deze worden gepubliceerd
in het Provinciaal Blad
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel Vaststellen deelplafonds Subsidieregeling
mobiliteit Zuid-Holland 2017 voor het jaar 2018.
Besluit:
Vastgesteld conform advies

CF5

Vermeulen

PZH-2017-607553989

Beantwoording brief Platform Spoor en Geluid
Dordrecht

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan het Platform Spoor en
Geluid Dordrecht als antwoord op de brief van het
Platform d.d. 12 maart 2017, conform het
bijgevoegde concept en dit in afschrift aan Provinciale
Staten zenden.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met
betrekking tot de beantwoording van de brief van het
Platform d.d. 12 maart 2017, conform het
bijgevoegde concept
3. Vast te stellen van de publiekssamenvatting bij het
voorstel Beantwoording brief Platform Spoor en
Geluid Dordrecht.
Besluit:
Vastgesteld conform advies
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Volgnr.

Rapporteur

CF6

Weber

Registratienr.
PZH-2017-613135467

Onderwerp
Wijziging Beleidsregel uitvoering Wet
natuurbescherming Zuid-Holland in verband met
Programma aanpak stikstof en criteria Aanwijzing
Provinciaal Landschap

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de wijziging van de Beleidsregel
uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland,
inhoudende
- aanpassing van artikel 2.2. Vergunningen
Programmatische Aanpak Stikstof Algemeen
inwerkingtreding met terugwerkende kracht per 1
september 2017;
- aanpassing van artikel 6.2. Aanwijzing provinciaal
landschap en provinciaal natuurgebied;
2. Te besluiten, op grond van artikel 1, eerste lid van de
Inspraakverordening Zuid-Holland geen inspraak te
verlenen omdat de wijziging voornamelijk bestaand
beleid bevat ;
3. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan Provinciale
Staten, waarmee het besluit tot wijziging van de
Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming ZuidHolland ter kennisname worden aangeboden;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel Wijziging Beleidsregel uitvoering Wet
natuurbescherming Zuid-Holland in verband met
Programma aanpak stikstof en criteria Aanwijzing
Provinciaal Landschap;
5. Bekend te maken het besluit tot wijziging Beleidsregel
uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland door
publicatie in het Provinciaal Blad.
Besluit:
Vastgesteld conform advies

CF7

Weber

PZH-2017-607983237

Vaststellen definitief Beheerplan Natura 2000
Meijendel en Berkheide

Advies:
1. Vast te stellen het gewijzigde Beheerplan bijzonder
natuurwaarden Meijendel en Berkheide,
2. Vast te stellen de nota van antwoord op de
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Rapporteur

Registratienr.
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Beslissing

Vervolg CF7
3.
4.
5.
6.
7.

zienswijzen bij het ontwerpbeheerplan Natura 2000
Meijendel en Berkheide,
Vast te stellen de brief aan de Minister van
Infrastructuur en Milieu,
Vast te stellen de brief aan de Minister van Defensie,
Vast te stellen de brief aan de indieners zienswijzen
op het ontwerpbeheerplan,
Vast te stellen de brief aan PS – Vaststellen definitief
beheerplan Natura 2000 Meijendel en Berkheide,
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel definitief Beheerplan Natura 2000 Meijendel
en Berkheide

Besluit:
Vastgesteld conform advies
SV1

Bom-Lemstra

PZH-2017-613822600

Beantwoording schriftelijke vragen 3327
Statenfractie GroenLinks TUG rondvluchten
helihaven Ypenburg

Advies:
1. vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3327 Groen Links TUG rondvluchten helihaven
Ypenburg
2. vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij
de beantwoording van de Statenvragen 3327 Groen
Links TUG rondvluchten helihaven Ypenburg
Besluit:
Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de beantwoording aan te
passen onder verwijzing naar de beantwoording van
eerdere Statenvragen rondom TUG en om de
beantwoording aan te vullen in overleg met DCMR
(kijkend naar het beleid) of de voorwaarden van TUG’s
zijn overschreden.

