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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
A1 Bom-Lemstra PZH-2017-612673875 Aangaan Non -Disclosure agreement NDA t.b.v. 

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 omdat hiermee mogelijk de belangen van 
derden worden geschaad, wat ten nadele van de 
samenwerking op het gebied van innovatie kan 
werken; 

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:  
Vastgesteld conform advies   
 

A2 Bom-Lemstra PZH-2017-613961395 
 
 
 
 
 
 

Ontheffing herontwikkeling terrein Suiker Unie 
Puttershoek (tevens afdoeningsvoorstel Motie 
398) 

Advies:  
1. De gevraagde ontheffing ten behoeve van de 

herontwikkeling van het terrein Suiker Unie 
Puttershoek, te verlenen van artikel 2.1.1 lid 1 onder c 
onder iii en artikel 2.1.5 lid 1 van de Verordening ruimte 
2014 ten behoeve van de herontwikkeling van het 
Suiker Unieterrein; 
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Vervolg  A2 2. Vast te stellen de GS-brief voor Provinciale Staten 

waarin zij worden geïnformeerd over de verleende 
ontheffing, conform de ‘Protocolafspraken met 
betrekking tot de Wro bevoegdheden van PS en GS’ 
en volgens toezegging in de Commissie Ruimte en 
Leefomgeving van 30 augustus 2017 om deze te 
bespreken in de commissievergadering, mede in relatie 
tot de nog openstaande Motie 398; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
verleende ontheffing en deze te publiceren nadat de 
ontheffing is besproken in de commissie R&L of na 
afloop van de voorhangprocedure waarbij minder dan 
twee fracties aanleiding zagen de ontheffing te 
agenderen. 

 
Besluit:  
Vastgesteld conform advies   
 

A3 Vermeulen PZH-2017-613735672 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdoening motie 721 fietsenstallingen bushaltes Advies:  
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin 

het behandelvoorstel motie 721 over fietsenstallingen 
bij bushaltes staat beschreven; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het 
behandelvoorstel motie 721 over fietsenstallingen bij 
bushaltes. 

 
Besluit:  
Vastgesteld conform advies   
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A4 Bom-Lemstra PZH-2017-614501952 
 
 
 
 
 

Behandelvoorstel motie 724 (Investeren in 
economische innovatie) 

Advies:  
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin 

het behandelvoorstel motie 724 over het Investeren in 
economische innovatie staat beschreven; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het 
behandelvoorstel motie 724. 

 
Besluit:  
Vastgesteld met mandaat voor de eerste 
portefeuillehouder om: 

- redactionele wijzigingen aan te brengen (o.a. in 
communnicatieparagraaf “geen” ipv “gene”;  

- de zinsnede over de subsidieregeling is 
overtekend aanpassen alsook om  

- te onderzoeken en vervolgens te bepalen of het 
eerdere voorstel al voldoende was om de motie 
richting PS af te doen. 
 

A5 Weber PZH-2017-614001620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realisatiestrategie Natuurnetwerk 
Krimpenerwaard (in verband met motie 725) 

Advies:  
1. Vast te stellen de brief aan de Stuurgroep 

Krimpenerwaard; in de brief wordt aangegeven dat GS 
instemmen 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. 
toezeggen. GS stellen als voorwaarden: (a) dat de 
gemeente Krimpenerwaard een bestemmingsplan 
voorbereidt en vaststelt dat realisatie van de natuur- en 
waterdoelen planologisch mogelijk maakt en een titel 
biedt voor verwerving tegen volledige 
schadeloosstelling, wat betekent dat zo nodig ook op 
basis van een onteigeningstitel verworven kan worden 
en (b) dat het Hoogheemraadschap een peilbesluit 
neemt dat realisatie van de natuur-en waterdoelen 
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Vervolg A5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

waterstaatkundig mogelijk maakt. 
2. Vast te stellen de brief aan PS; in de brief wordt ter 

informatie aangegeven dat, vooruitlopend op de 
vaststelling van de begroting door PS, maximaal € 24,4 
mln. extra beschikbaar worden gesteld voor de 
realisatie van het Natuurnetwerk in de 
Krimpenerwaard. Ook wordt aangegeven dat hiermee 
invulling wordt gegeven aan een onderdeel van Motie 
725. 

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

4. Het persbericht ‘24,4 miljoen extra investering voor 
realisatie Natuurnetwerk Krimpenerwaard’ vast te 
stellen. 

 
Besluit:  
Vastgesteld met mandaat voor de eerste 
portefeuillehouder:  

- om tekstuele wijzigingen aan te brengen zodat 
het persbericht tegelijk met de begroting 2018 
wordt openbaar gemaakt (dwz tot 11 oktober as 
geheim), persbericht aan te passen zodat 
verduurzaming landbouw en natuurinclusief 
boeren meer wordt benadrukt  en zodat relatie 
met gebiedsvisie Krimpenerwaard helder is; 

- de constructie bij het beschikbaar stellen van 
de  
€ 22,5 mln helder wordt verwoord 
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A6 Vermeulen PZH-2017-614428846 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandelvoorstel motie 729 (gelijktrekken OV-
tarieven provinciale concessies) 

Advies:  
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin 

het behandelvoorstel voor motie 729 over het 
gelijktrekken van OV-tarieven in provinciale concessies 
staat beschreven; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het 
behandelvoorstel motie 729 over het gelijktrekken van 
OV-tarieven in provinciale concessies. 

 
Besluit:  
Vastgesteld conform advies  
  

A7 Baljeu PZH-2017-613552771 Uitbreiden aandelenkapitaal 
Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV in 
verband met de oprichting van 
Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland BV. 

Advies:  
1. Uit te breiden het belang in Houdstermaatschappij 

Zuid-Holland BV door middel van 65.000.000 aandelen 
C van € 1,00. 

2. De publiekssamenvatting vast te stellen over de 
uitbreiding van het aandelenkapitaal van 
Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV. 

 
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 Pels Rijcken & Droogleever 
Fortuijn, om namens de Provincie Zuid-Holland de notariële 
uitgifte van 65.000.000 aandelen á € 1,00 door de 
Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV. aan de provincie 
Zuid-Holland te ondertekenen. 
 
Besluit:  
Vastgesteld conform advies   
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A8 Baljeu PZH-2017-613570946 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bepaling standpunt als aandeelhouder van 
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. (3e 
aandeelhoudersvergadering) 

Advies:  
1. Als standpunt van GS vast te stellen: 
 1.  In te stemmen met het verslag van de 2e    

aandeelhoudersvergadering van 4 juli 2017. 
2.  Het besluit van het bestuur van 

Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. goed te 
keuren om Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland 
B.V. op te richten. 

3.  In te stemmen met het uitgeven van 65.000.000 
aandelen à € 1,= met nummers C000001 tot en met 
C65.000.000 t.b.v. de oprichting van 
Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.. 

4.  In te stemmen met het aangaan van de 
beheerovereenkomst tussen ENERGIIQ en 
Innovation Quarter. 

2. De publiekssamenvatting over de standpuntbepaling 
als aandeelhouder van de Houdstermaatschappij Zuid-
Holland BV vast te stellen. 

 
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. Baljeu, gedeputeerde voor financiën van de Provincie 
Zuid-Holland, om de Provincie Zuid-Holland te 
vertegenwoordigen bij de 3e aandeelhoudersvergadering 
van Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV. 
 
Besluit:  
Vastgesteld met mandaat voor de eerste 
portefeuillehouder:  
om tekstuele wijzigingen aan te brengen (in de 
machting “Zuid-Holland”) en om na te gaan of (het 
verslag van de) aandelenvergadering geheim is of niet 
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Vervolg A8 
 
 
 

en het besluit dienovereenkomstig aan te passen indien 
geheim. 
 

CF1 Weber PZH-2017-611561878 
 
 
 
 

Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling POP-3 
Zuid-Holland 

Advies:  
1.  Vast te stellen het Statenvoorstel om het 

subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling POP-3 
Zuid-Holland voor het jaar 2018 door Provinciale Staten 
vast te laten stellen op € 16.400.000,-. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het 
Statenvoorstel voor het subsidieplafond voor het jaar 
2018 voor de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland. 

3.  Na vaststelling van het subsidieplafond door 
Provinciale Staten, het subsidieplafond te publiceren in 
het provinciaal blad. 

 
Besluit:  
Vastgesteld conform advies   
 

CF2 Weber PZH-2017-611344259 Wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-
Holland 2016 

Advies:  
- Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de 

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016. 
- Vast te stellen de publiekssamenvatting van de 

wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 
2016. 

- Vast te stellen de brief aan provinciale staten waarmee 
PS worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging 
van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016. 

- Te bepalen dat het Besluit tot wijziging van de 
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 wordt 
gepubliceerd in het provinciaal blad. 

 
Besluit:  
Vastgesteld conform advies   
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CF3 Weber PZH-2017-608452821 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststellen (Herziene) Nota Ecologische 
Verbindingen in de provincie Zuid-Holland (2017) 

Advies:  
1. Vast te stellen de ‘(Herziene) Nota Ecologische 

Verbindingen in de provincie Zuid-Holland (2017)’. 
2. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten 

waarin de ‘(Herziene) Nota Ecologische Verbindingen 
(2017)’ in de provincie Zuid-Holland’ ter kennisgeving 
wordt aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
tot vaststelling van de ‘(Herziene) Nota Ecologische 
Verbindingen in de provincie Zuid-Holland (2017)’. 

 
Besluit:  
Vastgesteld conform advies   
 

CF4 Janssen/weber PZH-2017-613294574 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsovereenkomst en incidentele 
subsidie KWR Water BV voor Transitie WKO naar 
HTO Energie- en milieubeheerstrategieën 

Advies:  
1. Samenwerkingsovereenkomst Transitie WKO naar 

HTO Energie- en milieubeheer-strategieën aan te gaan 
voor de duur (tot en met 31 december 2019) van het 
Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI)-project met de 
navolgende deelnemers: KWR Water BV, CFO Koppert 
Cress BV, Bart van Meurs Productontwikkeling, 
Vijverberg Advies BV en Brabant Water NV; 

2. Incidentele subsidie 2017-2019 te verlenen van 
maximaal € 50.000,00 aan KWR Water BV - handelend 
onder de naam KWR Water Cycle Research Institute - 
te Nieuwegein voor het TKI-project Transitie WKO naar 
HTO Energie- en milieubeheerstrategieën;   

3. Voorschot te verlenen van € 40.000,00 (80%) en in 3 
termijnen te betalen aan KWR Water BV te Nieuwegein 
voor het TKI-project Transitie WKO naar HTO Energie- 
en milieubeheerstrategieën; 

4. Brief vast te stellen waarmee aan KWR Water BV te 
Nieuwegein het besluit meegedeeld wordt over de 
subsidieaanvraag voor incidentele subsidie 2017-2019 
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Vervolg CF4 
 
 
 

voor het TKI-project Transitie WKO naar HTO Energie- 
en milieubeheerstrategieën; 

5. De publiekssamenvatting vast te stellen voor de 
samenwerkingsovereenkomst Transitie WKO naar 
HTO Energie- en milieubeheerstrategieën en de 
incidentele subsidie2017-2018 aan KWR Water BV 
voor het TKI-project Transitie WKO naar HTO Energie- 
en milieubeheerstrategieën. 

 
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 R.A. Janssen, 
gedeputeerde Water, van de Provincie Zuid-Holland, om de 
Samenwerkingsovereenkomst het TKI-project Transitie 
WKO naar HTO Energie- en milieubeheerstrategieën met 
de overige 5 partijen namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 
Besluit:  
Ingetrokken i.v.m. ontbreken juiste versie van de 
overeenkomst. 
 

CF5 Vermeulen PZH-2017-613142835 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute Advies:  
1.  Voorliggende 2e Voortgangsrapportage 2017 

RijnlandRoute vast te stellen waarmee Provinciale 
Staten halfjaarlijks worden geïnformeerd over de 
voortgang van het project RijnlandRoute. 

2. De brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale 
Staten vast te stellen waarmee de 2e 
Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute ter 
kennisname wordt aangeboden.  

3.  De publiekssamenvatting inzake de 2e 
Voortgangsrapportage 2017 Rijnlandroute vast te 
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Vervolg CF5 stellen. 

 
Besluit:  
Vastgesteld conform advies   
 

CF6 Vermeulen PZH-2017-608416975 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluit verlenen projectsubsidie aan MRDH voor 
snelfietsroutes en gedragsbeïnvloeding 

Advies:  
1.  Te verlenen een meerjarige projectsubsidie 2017-2018, 

zoals aangegeven in de financiële bijlage, aan 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor het definitief 
ontwerp en realisatie van snelfietsroutes Delft-
Leidschendam Voorburg, Rijswijk-Naaldwijk; Leiden-
Katwijk en Delft-Zoetermeer en gedragsbeïnvloeding.  

2.  Te verlenen een voorschot van 80% over het jaar 2017 
in één termijn, zoals aangegeven in de financiële 
bijlage, voor het definitief ontwerp, voor de realisatie 
van de snelfietsroutes en gedragsbeïnvloeding. 

3.  Vastgesteld de brief inclusief de financiële bijlage aan 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag met het besluit 
over de verlening van de meerjarige subsidies en het 
voorschot aan Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
voor het definitief ontwerp, voor de realisatie van de 
snelfietsroutes en gedragsbeïnvloeding. 

4.  De publiekssamenvatting vast te stellen bij het voorstel 
inzake de projectsubsidie 2017-2018 aan 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor het definitief 
ontwerp en realisatie van snelfietsroutes Delft-
Leidschendam Voorburg, Rijswijk-Naaldwijk; Leiden-
Katwijk en Delft-Zoetermeer en gedragsbeïnvloeding. 

5.  Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 
van de Provinciewet juncto artikel 10 lid 2 Wet 
openbaarheid van bestuur ten aanzien van de 
financiële bijlage genoemd in de besluiten onder 1 tot 
en met 5, tot het moment dat de gunning van de 
aanbesteding, waarvoor de subsidie is bestemd, 
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openbaar is geschied 
 
Besluit:  
Vastgesteld conform advies   
 

CF7 Baljeu PZH-2017-612077231 Wijziging mandaatregeling 2017 Advies:  
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het 

Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland voor de provinciale organisatie 2017, onder 
meer inhoudende een wijziging van de 
inkoopmandaten. 

2. Het besluit onder 1 bekend te maken door plaatsing 
van de bijgevoegde publicatietekst in het provinciaal 
blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
wijziging van de mandaatregeling 2017. 

 
Besluit:  
Vastgesteld conform advies  
  

SV1 Weber PZH-2017-614315198
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoording schriftelijke vragen 3328 
Statenfractie VVD Animal Rights, waar zijn de 
rechten van jagers? 

Advies: 
1. Vast te stellen de beantwoording van de vragen nr. 

3328 van de VVD over ‘Animal Rights, waar zijn de 
rechten van jagers?’conform concept 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de 
beantwoording van de vragen nr. 3328 

 
Besluit: 
Vastgesteld met mandaat voor de eerste 
portefeuillehouder:  

- om tekstuele wijzigingen aan te brengen in de 
publiekssamenvatting door deze aan te passen: 
“De acties van Animals Rights staan haaks 
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“Gedeputeerde Staten betreuren de acties van 
Animals Rights en nemen daar afstand van.” 

 


