-1BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 24 OKTOBER 2017

Besluitenlijst van de vergadering van 10 oktober vastgesteld.

A1

Baljeu

PZH-2017-615588208

Versnellen, voorspellen en vertellen, vervolg

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee
zij worden geïnformeerd over de stand van zaken van de
openstaande acties op het gebied van versnellen,
voorspellen en vertellen;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de brief
aan Provinciale Staten, waarmee zij worden
geïnformeerd over de openstaande acties op het gebied
van versnellen, voorspellen en vertellen.
Besluit: vastgesteld conform advies

A2

Baljeu

PZH-2017-615343069

Jaarverslag Bezwarencommissie 2016

Advies:
1. Kennis te nemen van het verslag van de
bezwarencommissie over het verslagjaar 2016.
2. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee
het verslag van de bezwarencommissie ter kennisname
aan Provinciale Staten wordt gezonden en uw reactie ten
aanzien van de daarin vervatte aandachtspunten aan de
Staten kenbaar gemaakt wordt.
3. De publiekssamenvatting bij het voorstel Jaarverslag
Bezwarencommissie 2016 vast te stellen.
Besluit: vastgesteld met tekstuele machtiging voor de
portefeuillehouder om in de statenbrief een terugblik te
doen naar de aanbevelingen over de afgelopen jaren
alsmede om de gevallen van administratief beroep mee te
nemen.

CF1

Baljeu

PZH-2017-615064520

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra)

Advies:
1. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten als
werkgever van de Statengriffie wordt geϊnformeerd over
de gevolgen van de Wnra;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de
implementatie van de Wnra.
Besluit: vastgesteld conform advies
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CF2

Baljeu

PZH-2017-614263917

Machtiging om namens GS verweer te voeren
voor juridische procedure Media-inkoop

Advies:
1. Verweer te voeren in de door de heer Van Daelen en
mevrouw Bazelmans gestarte civielrechtelijke procedure
tegen de provincie, ten aanzien van een schadeclaim
inzake Media-inkoop, DOS- 2016-0003710
2. Af te zien van actieve openbaarheid voor het voorstel en
de bijlagen ingevolge art. 10, lid 2 letter, juncto letter g
van de Wet openbaarheid bestuur
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 Fabian Horsting, advocaat werkzaam bij Six
Advocaten te Amsterdam voor het voeren van verweer en het
stellen van een eis in reconventie namens de provincie ZuidHolland.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF3

Weber

PZH-2017-613921590

Wijziging doelgroep subsidieregeling Asbest er
af? Zon er op! Zuid-Holland 2017

Advies:
1. Vast te stellen het wijzigingsbesluit met betrekking tot de
aanpassing van de doelgroep voor de subsidieregeling
“Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017”
2. Vast te stellen de brief aan PS over de aanpassing van
de doelgroep voor de subsidieregeling “Asbest er af? Zon
er op! Zuid-Holland 2017”
3. Te bepalen dat het wijzigingsbesluit doelgroep “Asbest er
af? Zon er op! Zuid-Holland 2017” wordt gepubliceerd in
het Provinciaal Blad;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
wijziging doelgroep subsidieregeling “Asbest er af? Zon
er op! Zuid-Holland 2017”
Besluit: vastgesteld conform advies
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CF4

Weber

PZH-2017-615666439

Ondertekening GreenDeal Participatie van de
Omgeving bij Duurzame Energieprojecten

Advies:
1. In te stemmen met het in IPO verband ondertekenen van
de Green Deal Participatie, waarmee provincies in IPO
verband kunnen leren van participatie bij
energieprojecten;
2. Gedeputeerde Ad Meijer (Flevoland) mandaat te
verlenen om namens het college van Zuid-Holland voor
het IPO bestuur de Greendeal Participatie te
ondertekenen en redactionele en ondergeschikte
wijzigingen door te voeren;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
ondertekening GreenDeal Participatie van de omgeving
bij Duurzame Energieprojecten.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF5

Janssen

PZH-2017-601591316

Intentieovereenkomst Waterbeschikbaarheid
Boskoop

Advies:
1. Aan te gaan de intentieovereenkomst
Waterbeschikbaarheid Greenport regio Boskoop met de
Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, het
Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten
Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en BodegravenReeuwijk;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
intentieovereenkomst Waterbeschikbaarheid Greenport
regio Boskoop.
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 gedeputeerde R.A. Janssen om de met de overige 5
partijen namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies
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CF6

Janssen

PZH-2017-614926086

Beslissing op bezwaar van Archer Daniels
Midland Europoort B.V. 22 mei 2017 tegen
besluit 19 april 2017 last onder dwangsom

Advies:
1. In overeenstemming met het advies van de
bezwarencommissie:
a. de bezwaren van Archer Daniels Midland Europoort
B.V. van 22 mei 2017 tegen het besluit van 19 april
2017 tot het opleggen van een last onder dwangsom
wegens overtreding van de verleende vergunning
gegrond te verklaren wat betreft de
begunstigingstermijn en deze te verlengen tot zes
weken na de beslissing op bezwaar;
b. de overige bezwaren ongegrond te verklaren en het
besluit in stand te laten;
c. een proceskostenvergoeding van € 990,- toe te
kennen.
2. De brief met de beslissing op bezwaar aan Archer
Daniels Midland Europoort B.V. vast te stellen.
3. De publiekssamenvatting over de beslissing op de
bezwaren van Archer Daniel Midlands Europoort B.V.
van 22 mei 2017 vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF7

Bom-Lemstra

PZH-2017-614434215

Ontheffing Verordening ruimte 2014 voor
transformatie (van een deel) van voormalig
tropisch zwemparadijs Tropicana/Blue City,
Rhijnspoorkade Maasboulevard 100,
bestemmingsplan Struisenburg, Rotterdam.

Advies:
1. De gevraagde ontheffing aan de gemeente Rotterdam te
verlenen voor een deel van de transformatie van
voormalig zwemparadijs Tropicana/Blue City,
Maasboulevard 100 te Rotterdam;
2. Aan deze ontheffing, in verband met externe veiligheid
de volgende voorwaarden te verbinden, conform het
positieve advies van de VRR:
a. binnen 25 meter afstand van de oever van de Nieuwe
Maas is geen nieuwe bebouwing toegelaten;
b. bestaande gebouwen dienen binnen 25 meter afstand
van de oever van de Nieuwe Maas, ten minste één
(nood)uitgang te hebben die van de Nieuwe Maas
afgekeerd is;

-5BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 24 OKTOBER 2017

Besluitenlijst van de vergadering van 10 oktober vastgesteld.

Vervolg CF7

3.

4.

c. de gevels, daken en/of glasoppervlakken die gericht
zijn naar de Nieuwe Maas, binnen 25 meter afstand
van de oever van de Nieuwe Maas, dienen bestand te
zijn tegen een warmtestralingsflux van 15 kW/m2.
Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten waarin
zij worden geïnformeerd over de verleende ontheffing,
conform de “Protocolafspraken met betrekking tot de Wro
bevoegdheden van PS en GS’;
De publiekssamenvatting vast te stellen, waarin de
verleende ontheffing voor de transformatie (van een deel)
van voormalig zwemparadijs Tropicana/Blue City aan de
Maasboulevard 100 te Rotterdam wordt toegelicht.

Besluit: vastgesteld conform advies
CF8

Bom-Lemstra

PZH-2017-616231868

Brief van wethouder Rotterdam en
gedeputeerde Bom aan de Minister van I&M
met verzoek om de medewerking van
Rijkswaterstaat aan onderzoek en
ontwikkeling van windlocatie Beneluxplein

Advies
1. In te stemmen met de gezamenlijke brief van de
gemeente Rotterdam en GS van Zuid-Holland aan de
Minister van I&M;
2. Gedeputeerde Bom-Lemstra te machtigen de brief mede
te ondertekenen namens het college.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over met de
gezamenlijke brief van de gemeente Rotterdam en GS
van Zuid-Holland aan de Minister van I&M.
Besluit: vastgesteld met tekstuele machtiging voor de
portefeuillehouder om in de redactie de minister zelf
rechtstreeks aan te spreken als politiek verantwoordelijke
voor Rijkswaterstaat.

CF9

Weber

PZH-2017-616417209

Omvorming Warmtebedrijf Rotterdam ivm
Warmtelevering Leidse Regio

Advies:
1

Vast te stellen de GS-brief waarin PS wordt geïnformeerd
over de Warmtelevering Leidse regio en de
voorgenomen omvorming van het Warmtebedrijf
Rotterdam;
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2
3

Vast te stellen het persbericht over de Warmtelevering
aan de Leidse Regio;
Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin het
verzoek aan PS wordt toegelicht.

Besluit: vastgesteld conform advies
SV1

Vermeulen

PZH-2017-614857983

Beantwoording schriftelijke vragen 3329
Statenfractie PvdA Doortrekken ZoRo-Bus 170
vanaf Station Rodenrijs naar Rotterdam, The
Hague Airport en Schiedam

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3329 PvdA met betrekking tot doortrekken ZoRo-Bus 170
vanaf Station Rodenrijs naar Rotterdam, The Hague
Airport en Schiedam;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3329.
Besluit: vastgesteld conform advies

