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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 14 NOVEMBER 2017    
 
 

Besluitenlijst van de vergadering 7 november vastgesteld. 
 
 
A1 Janssen PZH-2017-611220396 Informatieve brief aan PS over de college-aanpak 

van klimaatadaptatie: omgaan met de effecten 
van klimaatverandering en bodemdaling 

Advies:  
1. Vast te stellen de informatieve brief aan PS, waarin 

PS wordt geïnformeerd over de aanpak van het 
college rondom klimaatadaptatie. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
informatieve brief van GS aan PS inzake de 
collegeaanpak van klimaatadaptatie. 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder tot tekstuele wijziging van de 
openingszin in de Aanleiding van de brief en om in de 
brief de relatie te leggen met Motie 753 “Beste 
Klimaatadaptatie ontwerp ZH”. 
  

A2 Janssen  PZH-2017-618781419
  

Evaluatie Nota Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving  2014 - 2017 

Advies:  
1. Vast te stellen de evaluatie van de Nota VTH 2014-

2017; 
2. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan Provinciale 

Staten, waarmee de evaluatie van de Nota VTH 
2014-2017 aan Provinciale Staten wordt 
aangeboden; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij 
behandelvoorstel Evaluatie Nota VTH 2014-2017. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies 
  

A3 Weber PZH-2017-618042790 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overdracht provinciale aandelen Warmtebedrijf 
Infra N.V. naar een nieuw op te richten 
Warmtebedrijf Holding B.V.   

Advies:  
1. Over te dragen de 5000 gewone aandelen in 

Warmtebedrijf Infra N.V. aan Warmtebedrijf Holding 
B.V. met een intrinsieke waarde van € 1.220.000, als 
inbreng in natura op nieuw uit te geven aandelen in 
Warmtebedrijf Holding B.V. onder dezelfde financiële 
voorwaarden en verplichtingen en  onder de 
opschortende voorwaarde dat Provinciale Staten 
hiermee instemmen. De bovenstaande intrinsieke 



2 

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 14 NOVEMBER 2017    
 
 

Besluitenlijst van de vergadering 7 november vastgesteld. 
 
 
Vervolg A3 waarde is gebaseerd op: 

a. de nominale waarde van de aandelen (groot 
€ 5.000); 

b. het aan de aandelen gebonden agio (groot € 
1.995.000) en; 

c. de (enkelvoudige) pro rato toerekening van 
de (negatieve) algemene reserve  
van Warmtebedrijf Infra N.V (groot -/- € 
780.000),  

2. Verklaren goedkeuring te verlenen aan de 
aandeelhouders in Warmtebedrijf Infra N.V., te weten 
de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam 
en de stichting Woonbron , om hun aandelen over te 
dragen aan Warmtebedrijf Holding B.V. conform 
artikel 9.1 van de statuten, onder de opschortende 
voorwaarde dat Provinciale Staten hiermee 
instemmen met het onder 1 geadviseerde; 

3. Mandaat te verlenen aan gedeputeerde Weber om 
alle besluiten te nemen om de onder 1 genoemde 
overdracht van aandelen mogelijk te maken; 

4. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee aan 
Provinciale Staten instemming wordt gevraagd met 
het overdragen van de aandelen in Warmtebedrijf 
N.V. aan Warmtebedrijf Holding B.V. zoals 
geadviseerd onder 1; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij 
de besluitvorming voor de overdracht van de 
provinciale aandelen in Warmtebedrijf Infra N.V. aan 
een nieuw op te richten Warmtebedrijf Holding B.V. in 
ruil voor aandelen in die nieuwe vennootschap; 

 
Besluit: vastgesteld conform advies  
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Besluitenlijst van de vergadering 7 november vastgesteld. 
 
 
A4 Weber PZH-2017-617943306 Intentieovereenkomst Warmterotonde Zuid-

Holland II 
Advies:  
1. Aan te gaan een intentieovereenkomst 

‘Warmterotonde Zuid-Holland II’, met Eneco, 
Gasunie, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf 
Rotterdam, waarin partijen de in de 
intentieovereenkomst van 23 maart 2017 
overeengekomen afspraken voortzetten, met dien 
verstande dat partijen voornemens zijn om uiterlijk 1 
juli 2018 een Samenwerkings-overeenkomst gereed 
te hebben; 

2. Aan te gaan een ‘confidentiality agreement’ waarin 
partijen jegens elkaar verplichten geen 
bedrijfsinformatie te delen met derden buiten de 
warmtealliantie; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
intentieovereenkomt ‘Warmterotonde Zuid-Holland II.  

 
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 mr. J.F. Weber, gedeputeerde 
voor Energie van de provincie Zuid-Holland,  om de 
intentieovereenkomst ‘Warmterotonde Zuid-Holland II’ - 
met Eneco, Gasunie, Warmtebedrijf Rotterdam en 
Havenbedrijf Rotterdam - namens de Provincie Zuid-
Holland te ondertekenen, alsmede de machtiging om in 
het kader van de intentieovereenkomst ‘Warmterotonde 
Zuid-Holland II’, een ‘confidentiality agreement’ te 
ondertekenen waarin partijen jegens elkaar verplichten 
geen bedrijfsinformatie te delen met derden buiten de 
warmtealliantie.  
 
Besluit: vastgesteld met een machtiging tot 
redactionele aanpassing van het machtigingsformulier 
CdK. 
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CF1 Baljeu PZH-2017-616978476 Uitgangspuntenbrieven financieel kader 2019 

gemeenschappelijke regelingen 
Advies:  
1. Vast te stellen de uitgangspuntenbrieven financieel 

kader 2019 conform inliggende concepten aan: 
a. DCMR; 
b. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid; 
c. Omgevingsdienst Haaglanden; 
d. Omgevingsdienst Midden-Holland; 
e. Omgevingsdienst West-Holland; 
f. Grondbank RZG Zuidplas; 

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten 
waarmee de uitgangspuntenbrieven financieel kader 
2019 genoemd onder 1 ter kennisname worden 
aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting 
uitgangspuntenbrieven financieel kader 2019 
gemeenschappelijke regelingen. 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder tot aanpassing van het kopje 
“Nullijn” en “Indexering” in de brief  aan 
Omgevingsdienst West-Holland voor wat de 
indexering 2019 betreft.  
 

CF2 Baljeu PZH-2017-617981651 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boardletter 2017 Advies:  
1. Kennis te nemen van de door de accountant 

(Deloitte) opgestelde boardletter 2017 die is ontleend 
aan de managementletter 2017 

2. Brief aan PS vast te stellen waarin wordt aangegeven 
wat er gebeurt met de bevindingen/aanbevelingen 
van de accountant op basis van een inhoudelijke 
reactie op de boardletter 2017. 

3. De publiekssamenvatting inzake boardletter 2017 
vast te stellen 
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Vervolg CF2 Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 

portefeuillehouder tot tekstuele wijziging van de 
publiekssamenvatting. 
  

CF3 Vermeulen PZH-2017-617801949 Uitvoeringsbesluit N215B+C Groot onderhoud en 
verbetering verkeersveiligheid Goeree 
Overflakkee 

Advies:  
1. Het Statenvoorstel Uitvoeringsbesluit N215 B+C 

Groot Onderhoud en verbetering verkeersveiligheid in 
de gemeente Goeree-Overflakkee vast te stellen. 

2. Onder voorbehoud van vaststelling van het 
Uitvoeringsbesluit door PS, het bijgevoegde Definitief 
Ontwerp vast te stellen ten bate van de start van de 
Administratieve Onteigeningsprocedure. 

3. De publiekssamenvatting voor de N215B+C Groot 
onderhoud en verbetering verkeersveiligheid vast te 
stellen. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

CF4 Weber PZH-2017-617860838 Aanwijzing Bijzonder Provinciaal Landschap 
Midden-Delfland 

Advies:  
1. Positief te besluiten over de aanvraag van Midden-

Delfland om aangewezen te worden als Bijzonder 
Provinciaal Landschap, inclusief ontwikkelopdracht 
ten aanzien van de stedelijke context en sturing en 
borging. 

2. Vast te stellen de GS-brief waarin het besluit onder 1 
aan de gemeente Midden-Delfland en de 
ontwikkelopdracht worden medegedeeld. 

3. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarin kennis 
wordt gegeven van het besluit onder 1. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
aanwijzing van Bijzonder Provinciaal Landschap 
Midden-Delfland. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies  
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SV1 Vermeulen PZH-2017-609786544 Beantwoording schriftelijke vragen 3310 

Statenfractie CDA over de N210 rotonde De 
Wetering te Bergambacht 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 

nr. 3310 conform  het bijgevoegde concept. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het 

voorstel beantwoording statenvragen nr. 3310 van 
het CDA Zuid-Holland over de vertraging van de 
uitvoering van de rotonde De Wetering te 
Bergambacht 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder tot tekstuele wijziging van de 
publiekssamenvatting en de beantwoording van vraag 
2. 
  

SV2 Vermeulen PZH-2017-615194073 Beantwoording schriftelijke vragen 3330 
Statenfractie CDA mbt voortgang N215 

Advies:  
1.  Vast te stellen de beantwoording van de 

Statenvragen 3330 van het CDA m.b.t. voortgang 
N215 conform het bijgevoegde concept; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het 
voorstel beantwoording Statenvragen 3330 van het 
CDA . 

 
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder tot tekstuele wijziging van de 
publiekssamenvatting. 
  

SV3 Bom-Lemstra PZH-2017-617759584 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoording schriftelijke vragen 3341 
Statenfractie GroenLinks -  fouten in berekening 
RTHA 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van de 

Statenvragen 3341 GroenLinks over fouten in 
berekening Rotterdam The Hague Airport; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende 
bij de beantwoording van de Statenvragen 3341 
GroenLinks over fouten in berekening Rotterdam The 
Hague Airport. 
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Vervolg SV3 Besluit: vastgesteld conform advies 

  
SV4 Weber PZH-2017-618872041 Beantwoording schriftelijke vragen 3342 

Statenfractie PvdD  Energievoorziening 
warmterotonde 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 

PvdD nr 3342 met betrekking tot  “Energievoorziening 
warmterotonde”; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het 
voorstel beantwoording statenvragen nummer 3342. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies 
  

 


