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Besluitenlijst van de vergadering van 14 november 2017 vastgesteld.

A1

Vermeulen

PZH-2017-619347085

Regionale bereikbaarheid Katwijk, voortgang
N206 / Tjalmaweg en voortgang HOV in relatie
tot herontwikkeling Valkenburg

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand
van zaken regionale bereikbaarheid Katwijk, voortgang N206 /
Tjalmaweg en voortgang HOV in relatie tot herontwikkeling
Valkenburg;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting Regionale
bereikbaarheid Katwijk, voortgang N206 / Tjalmaweg en
voortgang HOV in relatie tot herontwikkeling Valkenburg.
Besluit: vastgesteld conform advies

A2

Vermeulen

PZH-2017-617145237

Bestuursovereenkomst capaciteitsuitbreiding
A27 Houten - Hooipolder

Advies:
1. De Bestuursovereenkomst capaciteitsuitbreiding A27 Houten Hooipolder aan te gaan met de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat, de provincies Utrecht en Noord-Brabant, de
waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland, het
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de
gemeenten Geertruidenberg, Giessenlanden, Gorinchem,
Houten, Nieuwegein, Oosterhout, Vianen, Werkendam en
Zederik;
2. Gedeputeerde F. Vermeulen te machtigen de
Bestuursovereenkomst capaciteitsuitbreiding A27 Houten Hooipolder namens GS te ondertekenen;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan
door Gedeputeerde Staten van de bestuursovereenkomst
capaciteitsuitbreiding A27 Houten - Hooipolder.
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 F. Vermeulen om de bestuursovereenkomst
capaciteitsuitbreiding A27 Houten - Hooipolder namens de
provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: aangehouden
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A3

Bom-Lemstra

PZH-2017-618252397

Intentieovereenkomst Gebiedsaanpak Goudse
Poort

Advies:
1. Aan te gaan de intentieovereenkomst Gebiedsaanpak Goudse
Poort met de gemeente Gouda, Bremu Vastgoed, BVGP, J.P.
van Eesteren B.V., Nijkerk Spruce B.V., Tenstone
Development B.V. en White House Development;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
intentieovereenkomst Gebiedsaanpak Goudse Poort.
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
mevrouw mr. A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde voor economie en
innovatie, van de Provincie Zuid-Holland, om de
Intentieovereenkomst Gebiedsaanpak Goudse Poort met de
gemeente Gouda, Bremu Vastgoed, BVGP, J.P. van Eesteren
B.V., Nijkerk Spruce B.V., Tenstone Development B.V. en White
House Development namens de provincie Zuid-Holland te
ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies

A4

Vermeulen

PZH-2017-613910752

Uitgangspunten Actieplan Geluid 2018-2023

Advies:
1. Vast te stellen de uitgangspunten voor het Actieplan Geluid
2018-2023;
2. Vast te stellen de brief die over de uitgangspunten voor het
Actieplan Geluid 2018-2023 aan Provinciale Staten wordt
gezonden;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
uitgangspunten voor het Actieplan Geluid 2018-2023.
Besluit: vastgesteld conform advies
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A5

Bom-Lemstra

PZH-2017-618988701

Ontwikkeling Omgevingsbeleid najaar 2017

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief met bijlagen, waarmee PS worden
geïnformeerd over de Koepelnotitie en de ontwikkeling van het
Omgevingsbeleid
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit
‘Ontwikkeling Omgevingsbeleid najaar 2017
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor portefeuillehouder
Bom-Lemstra en gedeputeerde Weber tot tekstuele wijzigingen in
de brief en bijlagen ten aanzien van een verwijzing naar het recent

verzonden voortgangsbericht Omgevingsbeleid (imago-signaal)
met de daarin nog aangekondigde ‘pijplijn’-nota’s, zoals over de
‘Rijke Groen-Blauwe Leefomgeving; ten aanzien van het feit dat
het debat naar aanleiding van de concept-Koepelnotitie ging
over ‘de sturingsfilosofie en de inhoudelijke ambities’ en ten
aanzien van het aanhalen van de inbreng van de PvdD inzake
de luchtvaart (niet alleen focussen op het thema geluid, maar
ook op het thema CO2-uitstoot). Tevens een machtiging tot
tekstuele wijziging in de brief om vetgedrukte teksten om te
zetten in normale druk en te spreken over het debat ‘dat de
staten hebben gehad’ (ipv ‘wij’) en de beantwoording ‘namens
het college’.
CF1

Janssen

Vervolg CF1

PZH-2017-614152545

Wijziging kaartbijlage Waterverordening ZuidHolland en Verordening ruimte 2014

Advies:
1. Vast te stellen het ontwerp-besluit tot wijziging van de
Waterverordening Zuid-Holland en de Verordening ruimte
2014 waarmee de kaarten regionale keringen voor het
waterschap Hollandse Delta en het hoogheemraadschap van
Delfland en de bij de Verordening ruimte 2014 behorende
kaart 11 waterveiligheid worden vrijgegeven voor de inspraak.
2. Vast te stellen de brieven aan het hoogheemraadschap van
Delfland en aan het waterschap Hollandse Delta waarmee het
ontwerp-besluit tot wijziging van de Waterverordening ZuidHolland en de Verordening ruimte 2014 aan hen wordt
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3.

aangeboden voor een inspraakreactie.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over het ontwerpbesluit tot wijziging van de Waterverordening Zuid-Holland en
de Verordening ruimte 2014.

Besluit: vastgesteld conform advies
CF2

Weber

PZH-2017-615323894

Verhoging subsidieplafond en wijziging van de
Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en
2.10

Advies:
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling
groen Zuid-Holland 2016 (Srg);
2. Vast te stellen het deelplafond voor het jaar 2018 voor
paragraaf 2.10 Srg onder voorbehoud van vaststelling van het
hoofdplafond door Provinciale Staten;
3. Vast te stellen het Statenvoorstel inzake het besluit tot
verhoging van het subsidieplafond 2018 Srg, het besluit tot
bekendmaking van de verhoging van het subsidieplafond 2018
Srg door publicatie in het provinciaal blad en waarmee
Provinciale Staten worden geïnformeerd over het besluit tot
wijziging van de Srg en de vaststelling van het deelplafond
voor het jaar 2018 voor paragraaf 2.10 Srg;
4. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Srg en het
besluit tot vaststelling van het deelplafond voor het jaar 2018
voor paragraaf 2.10 Srg worden bekendgemaakt door
publicatie in het provinciaal blad;
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het Besluit tot
wijziging van de Srg en het bijbehorende hoofd- en het
deelplafond.
Besluit: vastgesteld conform advies
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CF3

Weber

PZH-2017-619450114

Ondertekening Declaration of Santiago de
Compostela ter ondersteuning van de visserij en
de visserijgemeenten in de Brexit
onderhandelingen

Advies:
1. Met de Declaration of Santiago de Compostela in te stemmen,
waarin een oproep wordt gedaan aan de Europese Commissie
en de lidstaten om de maatschappelijke en economische
toekomst van de visserijgemeenten, als ook de visserij waar
zij van afhankelijk zijn, veilig te stellen ook na de Brexit.
2. Gedeputeerde J.F. Weber te machtigen om de Declaration of
Santiago de Compostela te ondertekenen.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Declaration of
Santiago de Compostela.
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.F.
Weber, gedeputeerde Energie, Natuur, Recreatie en Landbouw
van de Provincie Zuid-Holland, om de Declaration of Santiago de
Compostela met nationale en internationale partners, waaronder
de gemeenten Goeree-Overflakkee, Den Haag en Katwijk namens
de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF4

Weber/Baljeu

PZH-2017-618252367

Voortgangsrapportage Gebiedsprogramma
Hoeksche Waard

Advies:
1. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten, waarin
Provinciale Staten over de voortgang van het
Gebiedsprogramma Hoeksche Waard worden geïnformeerd.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de voortgang
van het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard.
Besluit: vastgesteld conform advies
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CF5

Vermeulen

PZH-2017-618966743

Amendement 529 – Middelen knelpunten OV en
Zuidvleugelproducten. Oplossen knelpunten
2018

Advies:
1. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen waarin zij
geïnformeerd worden over de uitwerking van het
maatregelenpakket dat in 2018 wordt gerealiseerd met de
extra middelen voor de knelpunten in het openbaar vervoer op
basis van amendement 529.
2. De publiekssamenvatting vast te stellen waarmee bekend
wordt gemaakt dat Provinciale Staten is geinformeerd over de
knelpunten in het openbaar vervoer die in 2018 worden
opgelost door de inzet van de middelen die beschikbaar zijn
gesteld met Amendement 529.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF6

Vermeulen

PZH-2017-617923480

Niet meer accepteren van contant geld in
Openbaar Vervoer bussen vanaf 2018

Advies:
1. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten met
betrekking tot het niet meer accepteren van contant geld in
Openbaar Vervoer bussen vanaf 2018;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel over
het niet meer accepteren van contant geld in Openbaar
Vervoer bussen vanaf 2018.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder tot tekstuele wijziging van de brief, waarin
toegevoegd wordt dat een gezamenlijke afspraak tussen de
openbaar vervoersbedrijven en vakbonden de aanleiding van
het initiatief is.

CF 7

Baljeu

PZH-2017-622633808

Brief aan PS inzake wetsvoorstel “Herindeling
Vijfheerenlanden”

Advies:
1. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten inzake
wetsvoorstel “Herindeling Vijfheerenlanden”;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel over
het wetsvoorstel “Herindeling Vijfheerenlanden”.
Besluit: vastgesteld conform advies
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SV1

Weber

PZH-2017-620360387

Beantwoording schriftelijke vragen 3343
Statenfractie PvdD Handhaving illegale
jachthutten Biesbosch

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen
nr. 3343 PvdD – Handhaving illegale jachthutten Biesbosch;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording
van de schriftelijke vragen nr. 3343 PvdD - Handhaving
illegale jachthutten Biesbosch.
Besluit: vastgesteld conform advies

