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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 10 OKTOBER 2017

Besluitenlijst van de vergadering van 2 oktober 2017 vastgesteld.
A1
A2

Vervallen.
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 TKIproject 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 20172019 voor het TKI-project Transitie WKO naar HTO
Energie- en milieubeheerstrategieën en waarmee de
wens te kennen wordt gegeven de afspraken uit de
samenwerkingsovereenkomst, bij positieve resulaten
uit de pilot, na beëindiging van deze overeenkomst
te bestendigen en het initiatief daarvoor bij KWR
neer te leggen;
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.
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Besluitenlijst van de vergadering van 2 oktober 2017 vastgesteld.
Vervolg A2

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 inclusief bijlagen het
TKI-project Transitie WKO naar HTO Energie- en
milieubeheerstrategieën met de overige 5 partijen namens
de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: gewijzigd vastgesteld. In de passage juridisch
kader wordt de naam van de gedeputeerde juist
gespeld en wordt zijn portefeuille juist benoemd.

A3

Bom-Lemstra

PZH-2017-613920944

Vaststelling partiële herziening Visie ruimte en
mobiliteit windenergie

Advies:

1.

De ‘nota van beantwoording en wijzigingen partiële
herziening VRM windenergie’ vast te stellen.
2. De gewijzigde planMER d.d. 10 oktober 2017 vast
te stellen, waarin drie nieuwe onderzoekslocaties
ten op zichte van het ontwerp zijn opgenomen;
3. Het Statenvoorstel vast te stellen waarmee
Provinciale Staten ter vaststelling worden
voorgelegd:
a. Vast te stellen de partiële herziening van de
Visie ruimte en mobiliteit, met
identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2012x2006876SV-VA01,
alsmede een volledige verbeelding daarvan;
b. Vast te stellen de partiële herziening van het
Programma ruimte, met identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2012x4006876PR-VA01,
alsmede een volledige verbeelding daarvan;
c. Vast te stellen de partiële herziening van de
Verordening ruimte, met identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2012x4006876VO-VA01,
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Besluitenlijst van de vergadering van 2 oktober 2017 vastgesteld.

alsmede een volledige verbeelding daarvan;
d. Gedeputeerde Staten een ontwerp algemene
verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in
artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht te
verlenen ten behoeve van aanvragen om
omgevingsvergunning voor het oprichten van
windturbines op de lokaties die zijn opgenomen
in de hiervoor genoemde partiële herziening
van de Verordening Ruimte 2014;
4. Te bepalen dat de partiële herziening VRM
windenergie na vaststelling door Provinciale Staten
wordt bekendgemaakt in de Staatscourant;
5. Te bepalen dat de wijzigingen in de Verordening
na vaststelling door Provinciale Staten worden
gepubliceerd in het Provinciaal Blad;
6. De publiekssamenvatting vast stellen, waarmee
een breed publiek wordt geïnformeerd over de
strekking van het besluit over de partiële
herziening Visie ruimte en mobiliteit windenergie;
Het persbericht vast te stellen, waarmee de pers wordt
geïnformeerd over het besluit van Gedeputeerde
Staten over de partiële herziening Visie ruimte en
mobiliteit windenergie en het proces tot aan
besluitvorming in Provinciale Staten

Vervolg A3

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de bijlage Nota van
Beantwoording de passage over Alphen aan den Rijn
aan te vullen.
A4

Weber

PZH-2017-612720210

Kerndocument Koers Rijke Groenblauwe
Leefomgeving

Advies:
1. Vast te stellen het kerndocument Koers Rijke
Groenblauwe Leefomgeving met bijlagen,
inhoudende een samen met de maatschappelijke
partners tot stand gekomen voorlopige richting voor
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Besluitenlijst van de vergadering van 2 oktober 2017 vastgesteld.
Vervolg A4

2.

3.

de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving. De
uitwerking van de visie en een handelingsperspectief
komen voort uit de actualisatie van de Beleidsvisie
Groen. Deze krijgt vorm door de uitwerking in een
zestal opgaven:
1. Gezondheid: vergroten welzijn en welbevinden
van de mens
2. Stad: meer groen en blauw in en om de stad
3. Economie: natuurlijk kapitaal meenemen bij
maatschappelijk verantwoord ondernemen
4. Participatie: stimuleren participatie en medeeigenaarschap
5. Investeren in het landschap en erfgoed
6. Behoud en versterken natuurgebieden,
cultuurlandschap/erfgoed, soortenbescherming
en beheer;
Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
over het Kerndocument Koers Rijke Groenblauwe
Leefomgeving;
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel Kerndocument Koers Rijke Groenblauwe
Leefomgeving.

Besluit: vastgesteld met een tekstuele machtiging
voor de portefeuillehouder om in overleg met
gedeputeerde Water tekstuele aanpassingen te doen,
onder meer over gezonde leefomgeving.
A5

Vermeulen

PZH-2017-613912338

Besluitvorming Steekterbrug Alphen ad Rijn Uitvoeringsbesluit PS

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel Uitvoeringsbesluit
vernieuwing Steekterbrug Alphen aan den Rijn;
2. Vast te stellen de brief aan de gemeente Alphen aan
den Rijn inzake de vastlegging van de financiële
afspraken over de gemeentelijke bijdrage aan het
project Steekterbrug;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel inzake de besluitvorming Steekterbrug
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Besluitenlijst van de vergadering van 2 oktober 2017 vastgesteld.
Vervolg A5

Alphen aan den Rijn – Uitvoeringsbesluit PS.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A6

Weber

Mandatering mevrouw Maij ivm SO prejudiciële
vragen

Advies:
1. Mandaat te verlenen aan mevrouw W.H. Maij,
gedeputeerde van de provincie Overijssel, om
namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in de
aanhanginge procedure bij het Europese Hof van
Justitie over de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS):
- om te reageren op het voorstel voor schriftelijke
opmerkingen over de prejudiciële vragen over de
PAS en deze te accorderen.
- om de schriftelijke opmerkingen en/of de formele
brief aan het Hof van Justitie waarin de
beantwoording van deze vragen wordt opgenomen te
ondertekenen.
2. Brief waarmee mevrouw Maij wordt geïnformeerd
over het besluit onder 1. vast te stellen.
Besluit: vastgesteld met een tekstuele machtiging
voor de portefeuillehouder om de toelichting in het
voorstel aan te vullen en een advies op te nemen over
het vaststellen van de publiekssamenvatting. De brief
is ongewijzigd vastgesteld.

CF1

Janssen

PZH-2017-614682316

Inventarisatie Beeldbepalend Erfgoed ZuidHolland

Advies:
1. Vast te stellen de inventarisatie Beeldbepalend
Erfgoed Zuid-Holland, als aanvulling op de digitale
Cultuurhistorische Atlas van Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee de publicatie
Beeldbepalend Erfgoed Zuid-Holland ter kennisname
aan PS wordt aangeboden.
3. Te bepalen dat de inventarisatie wordt betrokken bij
de ontwikkeling van het nieuwe provinciaal
omgevingsbeleid, in het bijzonder bij het beleid voor
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Besluitenlijst van de vergadering van 2 oktober 2017 vastgesteld.
Vervolg CF1
4.

erfgoed en ruimtelijke kwaliteit.
Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee de
provincie de aandacht wil vestigen op de waarde van
erfgoed als beeldmerk en identiteitsdrager. Niet
alleen op erfgoed met een monumentenstatus, maar
ook op minder bekende en niet beschermde objecten.

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder voor eindredactie en vormgeving.
CF2

Baljeu PZH-2017-614115823

Bezwaar en beroep R. Salman herindelingsadvies
Noordwijk - Noordwijkerhout

Advies:
1. Het bezwaar van de heer R. Salman tegen het
indienen door Gedeputeerde Staten van het
herindelingsadvies van Noordwijk en Noordwijkerhout
tezamen met de zienswijze van Gedeputeerde Staten
bij de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties niet ontvankelijk te verklaren,
conform het advies van de bezwarencommissie;
2. De brief aan dhr. R. Salman met de beslissing op het
bezwaar inzake de zienswijze van Gedeputeerde
Staten op het herindelingsadvies van Noordwijk en
Noordwijkerhout vast te stellen;
3. De publiekssamenvatting over de beslissing op het
bezwaar inzake de zienswijze van Gedeputeerde
Staten op het herindelingsadvies van Noordwijk en
Noordwijkerhout vast te stellen
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder in de brief een passage op te
nemen over de weigering van de gemeente inzake het
houden van een referendum. Indien zij dit niet
wenselijk acht vervalt deze machtiging en is de brief
vastgesteld conform advies.
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Besluitenlijst van de vergadering van 2 oktober 2017 vastgesteld.
CF3

Baljeu PZH-2017-613912267

Begroting 2018 provinciaal fonds nazorg gesloten
stortplaatsen en wijziging tarieventabel in de
verordening nazorgheffing

Advies:
1. Vast te stellen de concept begroting 2018 van het
provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen ZuidHolland en het concept besluit tot wijziging van de
Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen
provincie Zuid-Holland 2014.
2. Vast te stellen het statenvoorstel 'Begroting 2018
provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen en
wijziging tarieventabel in de verordening
nazorgheffing' waarin wordt voorgesteld:
a) De begroting 2018 van het provinciaal fonds nazorg
gesloten stortplaatsen Zuid-Holland vast te stellen;
b) Het wijzigingsbesluit van de Verordening
nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie ZuidHolland 2014 vast te stellen;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel Begroting 2018 provinciaal fonds nazorg
gesloten stortplaatsen en wijziging tarieventabel in de
verordening nazorgheffing.
4. De eerste portefeuillehouder te machtigen technische
vragen van Provinciale Staten te beantwoorden.
5. Te bepalen dat na vaststelling door Provinciale
Staten van de onder 2b) vermelde wijzigingsbesluit
van de Verordening nazorgheffing gesloten
stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2014, deze
wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF4

Vermeulen

PZH-2017-614427246

Ontwikkelingen Dienst Beheer Infrastructuur

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan PS waarmee zij worden
geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen bij de
Dienst Beheer Infrastructuur op het terrein van
beheer en onderhoud van de provinciale wegen en
vaarwegen;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting met
betrekking tot de ontwikkelingen bij de Dienst Beheer
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Besluitenlijst van de vergadering van 2 oktober 2017 vastgesteld.
Vervolg CF4

Infrastructuur.
Besluit: aangehouden. Dit voorstel wordt opnieuw
geagendeerd als er een nieuwe directeur DBI is
benoemd en deze brief met de nieuwe directeur is
besproken.

SV1

Weber PZH-2017-614874117

Beantwoording schriftelijke vragen nr. 3331 van
de PvdD vervolgvragen dierenleed ganzenjacht
Hoeksche Waard

Advies:
1. Vast te stellen conform concept de beantwoording
van de schriftelijke vragen nr. 3331 PvdD Vervolgvragen dierenleed ganzenjacht Hoeksche
Waard;
2. Vast te stellen conform concept de
publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
schriftelijke vragen nr. 3331 PvdD - Vervolgvragen
dierenleed ganzenjacht Hoeksche Waard.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV2

Vermeulen

PZH-2017-615237842

Beantwoording Statenvragen 3333 CDA Bewegwijzering N207 Boskoop-Oost

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen
3333 CDA met betrekking tot Bewegwijzering N207
Boskoop-Oost, conform bijgevoegd concept
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording Statenvragen 3333
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om aan te vullen dat de
bewegwijzering inmiddels is aangepast.

