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Besluitenlijst van de vergadering 31 oktober 2017 vastgesteld.

A1

Bom-Lemstra

PZH-2017-616191782

IMAGO-signaal najaar 2017

Advies:
1. Vast te stellen het ‘IMAGO-signaal najaar 2017’;
2. Vast te stellen de GS-brief waarmee PS worden
geïnformeerd over ‘IMAGO-signaal najaar 2017’;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit
‘Ontwikkeling Omgevingsbeleid najaar 2017’
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de hoofdtitel te wijzigen in
‘Voortgangsrapportage Omgevingsbeleid’ en om de
gebiedscases in de rapportage op te nemen.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2017-617043818

Discussienotitie Kust Zuid-Holland (Voortgang
uitwerking motie 689)

Advies:
1. Vast te stellen de Discussienotitie Kust als inhoudelijk
achtergronddocument op basis waarvan de Provinciale
Staten een maatschappelijk debat kunnen organiseren.
2. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten waarin
de Discussienotitie Kust wordt aangeboden aan
Provinciale Staten.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
discussienotitie Kust Zuid-Holland.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A3

Janssen/Vermeulen PZH-2017-613911413

Impuls Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH)

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over
voortgangsrapportage Impuls Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving (VTH)
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij GS brief aan
Provinciale Staten over voortgangsrapportage Impuls
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
Besluit: vastgesteld met een tekstuele machtiging voor de
portefeuillehouders om ondergeschikte tekstuele
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wijzigingen aan te brengen.

Vervolg A3

A4

Bom-Lemstra

PZH-2017-617146235

Ontwerp Wijziging 2018 VRM

Advies:
1. Vast te stellen de Ontwerp Wijziging 2018 van de Visie
ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de
Verordening ruimte 2014;
2. Vast te stellen de Nota van Toelichting Partiële wijziging
2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en
Verordening ruimte 2014;
3. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten,
waarmee de Ontwerp Wijziging 2018 van de Visie ruimte
en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening
ruimte 2014, alsmede de Nota van Toelichting ter
kennisname worden voorgelegd aan Provinciale Staten;
4. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten met een
nadere uitleg aan Provinciale Staten over het onderwerp
detailhandel;
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Ontwerp
Wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, het
Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om ten aanzien van het
bedrijventerreinenbeleid aan te vullen dat de provincie in
het uiterste geval de beleidsvisies kan opstellen indien dit
niet tot stand komt in de regio. Tevens een machtiging
voor de portefeuillehouder om in overleg met dhr.
Vermeulen de tekst over de Ridderkerklijn aan te vullen.
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A5

Weber

PZH-2017-618121791

Inschrijving Crezeepolder en polder NieuwLekkerland

Advies:
1. De GS-brief aan PS vast te stellen waarin PS worden
geïnformeerd over de inschrijving Crezeepolder en polder
Nieuw-Lekkerland, waarin staat dat voor beide
natuurgebieden niet wordt gegund.
2. Bepaald dat de brief aan PS wordt verzonden nadat
gedeputeerde Weber overleg heeft gevoerd met ZHL over
de verdere communicatie.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
over de Inschrijving Crezeepolder en polder NieuwLekkerland
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de tekst van de
publiekssamenvatting aan te vullen met het vervolg van
het proces en om de brief uit te lijnen.

CF1

Weber

PZH-2017-615820941

Overdracht bevoegdheid omgevingsvergunning
windenergie aan gemeente Lansingerland

Advies:
1. Aan te gaan de Bestuursovereenkomst realisatie Prisma
windenergie Lansingerland met het college van
Burgemeester & Wethouders (B&W) van de gemeente
Lansingerland inhoudende dat Gedeputeerde Staten (GS)
de bevoegdheidsverdeling ex artikel 9f, lid 1 van de
Electriciteitswet 1998 niet van toepassing verklaren,
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.
3.

Gedeputeerde J.F. Weber te machtigen tot het namens
GS ondertekenen van deze overeenkomst;
Vast te stellen de Publiekssamenvatting over overdracht
van de bevoegdheid windenergie aan de gemeente
Lansingerland.
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Vervolg CF1
Besluit: vastgesteld met een tekstuele machtiging voor de
portefeuillehouder om indien nodig ondergeschikte
wijzigingen naar aanleiding van het afsluitende overleg
heden te verwerken.
CF2

Bom-Lemstra

PZH-2017-615977446

Bodemenergieplan Nieuw Delft

Advies:
1. Het bodemenergieplan Nieuw-Delft vast te stellen met als
hoofdpunten:
a. Om rendementsverlies tussen energieopslagsystemen
onderling èn conflicten met andere functies in de
ondergrond te voorkomen, blijven open
bodemenergiesystemen niet toegestaan in het eerste
watervoerende pakket;
b. Bodemenergiesystemen mogen per type (monobron,
doublet) in de in het plan aangegeven zoekgebieden
worden geplaatst.
2. De brief vast te stellen waarmee de gemeente Delft op de
hoogte wordt gesteld van de vaststelling van het
bodemenergieplan Nieuw-Delft;
3. De brief vast te stellen waarmee de Omgevingsdienst
Haaglanden op de hoogte wordt gesteld van de
vaststelling van het bodemenergieplan Nieuw-Delft;
4. De publiekssamenvatting van het bodemenergieplan
Nieuw Delft vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF3

Weber

PZH-2017-616190143

POP-3 Kennisoverdracht water en Investeringen
Jonge Landbouwers

Advies:
1. Het Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht water
Zuid-Holland december 2017 (maatregel 2.1b, deelplafond
€ 575.000 ) vast te stellen;
2. Het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers ZuidHolland 2018 (maatregel 2.3, deelplafond € 550.000,-)
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Vervolg CF3
3.

4.

5.
6.

7.
8.

vast te stellen;
Het Mandaat en machtigingsbesluit Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland POP-3 jonge landbouwers ZuidHolland vast te stellen;
Het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP3 samenwerking duurzame innovaties landbouw ZuidHolland 2017 (maatregel 2.7a, verhoging deelplafond
1.314.138 ) vast te stellen;
Het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3
Zuid-Holland vast te stellen;
De brief aan PS vast te stellen waarmee PS worden
geïnformeerd over de onder 1 tot en met 5 genoemde
besluiten;
De onder 1 tot en met 5 genoemde besluiten bekend te
maken door publicatie in het Provinciaal Blad;
De Publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit
kennisoverdracht water Zuid-Holland 2017, het
Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers ZuidHolland 2018, de wijziging van het Openstellingsbesluit
POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw
Zuid-Holland 2017 en de wijziging van de
Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland vast te stellen.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF4

Janssen

PZH-2017-615338098

Besluit Wijziging Subsidieregeling Restauratie
Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 met
bevinding 2017

Advies:
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten ZuidHolland 2013;
2. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten ZuidHolland 2013 wordt bekendgemaakt door publicatie in het
Provinciaal Blad;
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Besluitenlijst van de vergadering 31 oktober 2017 vastgesteld.

Vervolg CF4

3.

Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten
worden geïnformeerd over de wijziging van de
Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten ZuidHolland 2013;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging
van de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten
Zuid-Holland 2013.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF5

Weber

PZH-2017-617389144

Intentieovereenkomst Geothermie Alliantie ZuidHolland

Advies:
1. Aan te gaan de intentieovereenkomst voor de “Geothermie
Alliantie Zuid-Holland” met Dutch Association Geothermal
Operators (DAGO), EBN B.V., Eneco Warmte en Koude
b.v., gemeente Westland, HVC en Hydreco GeoMEC B.V.
2. De GS-brief m.b.t. ondertekening van de
intentieovereenkomst Geothermie Alliantie Zuid-Holland
aan Provinciale Staten vast te stellen.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
ondertekening van de intentieovereenkomst Geothermie
Alliantie Zuid-Holland.
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
dhr J.F. Weber om de intentieovereenkomst voor een
Geothermie Alliantie Zuid-Holland met Dutch Association
Geothermal Operators (DAGO), EBN B.V., Eneco Warmte en
Koude b.v., gemeente Westland, HVC, en Hydreco GeoMEC
B.V. namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies.
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SV1

Janssen

PZH-2017-617297873

Beantwoording schriftelijke vragen 3336
Statenfractie Groen Links over recht op
inlichtingen voor statenleden

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3336 van Groen Links over recht op inlichtingen voor
statenleden;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de statenvragen 3336 van Groen Links
over recht op inlichtingen voor statenleden.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV2

Baljeu

PZH-2017-617753349

Beantwoording schriftelijke vragen 3339
Statenfractie GroenLinks - Jeugdzorg in ZuidHolland Zuid

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
(3339) van H. Sahin (GroenLinks), van 11 oktober 2017,
met betrekking tot jeugdzorg in Zuid-Holland Zuid;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording statenvragen 3339.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV3

Vermeulen

PZH-2017-617867692

Beantwoording schriftelijke vragen 3340
Statenfractie CDA ransport in uitvoering
RijnlandRoute

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3340 CDA met betrekking tot Transport in uitvoering
RijnlandRoute conform het bijgevoegde concept.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording Statenvragen 3340.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV4

Janssen

PZH-2017-618146442

Beantwoording schriftelijke vragen 3334
Statenfractie D66 Zeer zorgwekkende stoffen in
Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3334 van D66 m.b.t. zeer zorgwekkende stoffen in ZuidHolland;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de
beantwoording van de statenvragen 3334 van D66 m.b.t.
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Vervolg SV4

zeer zorgwekkende stoffen in Zuid-Holland.
Besluit: vastgesteld conform advies.

