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Besluitenlijst van de vergadering 21 november vastgesteld.
A1

Baljeu

PZH-2017-623188986

Rapportage Doeltreffendheid subsidies

Advies:
1. Vast te stellen de Hoofdlijnenrapportage evaluatie
doeltreffendheid subsidies inclusief bijlage
Beleidstheorieën;
2. Vast te stellen de GS-brief Evaluatie doeltreffendheid
subsidies 2015-2016;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de
doeltreffendheid van subsidies.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om twee punten aan te vullen, één ten
aanzien van de milieuzones en één ten aanzien van de
Uitvoeringsregeling Groen. Ten slotte wordt in de
publiekssamenvatting ´burgers´ vervangen door
´inwoners´.

A2

Vermeulen

PZH-2017-617145237

Bestuursovereenkomst capaciteitsuitbreiding A27
Houten-Hooipolder nazending

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
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machtiging af te geven aan gedeputeerde F. Vermeulen
om de bestuursovereenkomst capaciteitsuitbreiding A27
Houten - Hooipolder namens de provincie Zuid-Holland te
ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies.
A3

Weber

PZH-2017-613428268

Partiele herziening PAS AERIUS M16L

Advies:

1.
2.

3.
4.

5.

6.

In te stemmen met de herziening van het
programma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS
M16L);
In te stemmen met de geactualiseerde
gebiedsanalyses ten behoeve van de herziening
van het programma Programmatische Aanpak
Stikstof;
In te stemmen met de Nota van Antwoord op de
zienswijzen Herziening Pas M16L;
Vast te stellen de informatieve brief aan PS inzake de
herziening van het programma Programmatische
Aanpak Stikstof;
Vast te stellen de brief aan de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waarbij wordt
ingestemd met de herziening van het programma
Programmatische Aanpak Stikstof;
Vast te stellen de brief aan de Wethouder Financiën,
Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport van de
gemeente Rotterdam, waarbij de bestuurlijke
toezeggingen worden gedaan om – binnen de
bevoegdheden van GS - de
•
gereserveerde ontwikkelingsruimte die niet
beschikbaar kan worden gesteld in de eerste
PAS-periode, beschikbaar komt bij de tweede
PAS-periode voor zover in de eerste PASperiode nog sprake is van een tekort aan
ontwikkelingsruimte voor het project ‘haven- en
industrieel complex Rijnmond’ van het Haven-
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en Industriecomplex Rotterdam;
aan de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit voor te stellen dat het project
‘haven- en industrieel complex Rijnmond’ ook
na 2021 opnieuw zal worden opgevoerd als
prioritair project door provincie Zuid-Holland.
•
ten behoeve van een structurelere oplossing
een interbestuurlijke werkgroep (mede) op te
richten die voorstellen gaat doen over de wijze
waarop het toedelen van ontwikkelruimte over
meerdere PAS-periodes mogelijk gemaakt kan
worden.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel Partiële herziening PAS AERIUS M16L.
•

7.

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om het geadresseerde ministerie te
wijzigen indien dit op basis van de nieuwe naamgeving
van de ministeries nodig is.
A4

Vermeulen

PZH-2017-620316865

Uitsluitend digitaal publiceren van
kennisgevingen, stoppen met publiceren in huisaan-huisbladen en onderzoek naar mogelijke
ondersteuning van lokale en regionale
journalistiek

Advies:
1. Vast te stellen om per 1 januari 2018 te stoppen met
het publiceren van kennisgevingen in huis-aanhuisbladen, dit te begeleiden met een
advertentiecampagne in de maanden december en
januari en te onderzoeken of de gelden die daardoor
vrijvallen mogelijk kunnen worden ingezet om de
lokale en regionale journalistiek te stimuleren.
2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee zij worden
geïnformeerd over het uitsluitend digitaal publiceren
van kennisgevingen, het stoppen met publiceren in
huis-aan-huisbladen en het onderzoek naar mogelijke
ondersteuning van lokale en regionale journalistiek.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel Uitsluitend digitaal publiceren van
kennisgevingen, stoppen met publiceren in huis-aan-
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huisbladen en onderzoek naar mogelijke
ondersteuning van lokale en regionale journalistiek
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de brief aan de Staten aan te
vullen dat bij het bespreken van de mogelijkheden voor de
toekomst door het College niet wordt gedacht aan het
herstellen van subsidierelaties met de lokale media.
A5

Janssen

PZH-2017-621218633

Verzoek aan gemeenten Rotterdam en Maassluis
om collegestandpunt over financiële bijdrage
veerdienst Maassluis-Rozenburg.

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Rotterdam
met het verzoek om een collegestandpunt aan te
geven over een financiële bijdrage aan de exploitatie
van de veerdienst Maassluis-Rozenburg.
2. Vast te stellen de brief aan de gemeente Maassluis
met het verzoek om een collegestandpunt aan te
geven over een financiële bijdrage aan de exploitatie
van de veerdienst Maassluis-Rozenburg.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
verzoek aan de gemeenten Rotterdam en Maassluis
om een collegestandpunt over hun financiële bijdrage
aan de veerdienst Maassluis-Rozenburg.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF1

Weber

PZH-2017-622517827

Ondertekening Letter of Cooperation 2018 met
Deltalinqs e.a.

Advies:
1. Aan te gaan de Letter of Cooperation tussen
Deltalinqs, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf
Rotterdam en de bedrijven Shell, BP, Eneco,
AKZONobel, Stedin, APMT, WHG, AVR, TNO en Air
Products waarin met elkaar de intentie wordt
uitgesproken samen stappen te zetten in de
energietransitie;
2. De publiekssamenvatting vast te stellen voor het
aangaan en ondertekenen van de Letter of
Cooperation met Deltalinqs, gemeente Rotterdam,
ministerie van EZ en diverse bedrijven;
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3.

Vast te stellen het nieuwsbericht Bedrijfsleven haven,
provincie en gemeente aan de slag met transitie.
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 H. Weber,
gedeputeerde voor energie om de Letter of
Cooperation met Deltalinqs, de gemeente Rotterdam,
Havenbedrijf Rotterdam en de bedrijven Shell, BP,
Eneco, AKZONobel, Stedin, APMT, WHG, AVR, TNO
en Air Products namens de Provincie Zuid-Holland te
ondertekenen.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF2

Weber

PZH-2017-620340521

Beslissing op bezwaar meerjarige projectsubsidie
2015-2016 Stormpoldervloedbos

Advies:
1. Het bezwaar van de Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging (KNNV), afdeling
Gouda tegen de subsidievaststelling aan het
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard (HHSK) voor het project
Stormpoldervloedbos niet ontvankelijk verklaren
conform het advies van de bezwarencommissie.
2. De beslissing op bezwaar aan KNNV kenmerk PZH2017-620340521 vast te stellen conform bijgevoegde
concept brief.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel ‘Beslissing op bezwaar projectsubsidie 20152016 Stormpoldervloedbos’
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de motivatie voor de beslissing op
bezwaar aan te vullen met de uitgebreidere motivatie die
de bezwarencommissie heeft opgesteld.
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CF3

Weber

PZH-2017-622668180

Behandelvoorstel motie 743
Ruiterknooppuntennetwerk

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan PS over het
behandelvoorstel bij motie 743 mbt. het
Ruiterknooppuntennetwerk.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
behandelvoorstel motie 743
Ruiterknooppuntennetwerk.
Besluit:
Vastgesteld conform advies.

CF4

Weber

PZH-2017-622310292

Motie 752 CDA, Oogstmarkt Malieveld

Advies:
1. Vast te stellen de GS brief met het behandelvoorstel
van motie 752 CDA, over de Oogstmarkt Malieveld.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de GS
brief behandelvoorstel Motie 752 CDA, over de
Oogstmarkt Malieveld.
Besluit:
Vastgesteld conform advies.

CF5

Weber

PZH-2017-620996840

Motie 756 Groenblauwe Schoolpleinen

Advies:
1. Vast te stellen de GS brief - Behandelvoorstel Motie
756 – Groenblauwe Schoolpleinen;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de GS
brief - Behandelvoorstel Motie 756 – Groenblauwe
Schoolpleinen.
Besluit:
Vastgesteld conform advies.

CF6

Bom-Lemstra

PZH-2017-616550960

Wijziging Subsidieregeling cofinanciering EFRO
Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging en verruiming
van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO ZuidHolland;
2. Te bepalen dat het Besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland
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3.

4.

bekend wordt gemaakt door publicatie in het
Provinciaal Blad;
Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten
worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging
van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO ZuidHolland;
Vast te stellen de publiekssamenvatting van het
Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling
cofinanciering EFRO Zuid-Holland.

Besluit:
Vastgesteld conform advies.
CF4

Weber

PZH-2017-622310292

Motie 752 CDA, Oogstmarkt Malieveld

Advies:
1. Vast te stellen de GS brief met het behandelvoorstel
van motie 752 CDA, over de Oogstmarkt Malieveld.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de GS
brief behandelvoorstel Motie 752 CDA, over de
Oogstmarkt Malieveld.
Besluit:
Vastgesteld conform advies.

CF5

Weber

PZH-2017-620996840

Motie 756 Groenblauwe Schoolpleinen

Advies:
1. Vast te stellen de GS brief - Behandelvoorstel Motie
756 – Groenblauwe Schoolpleinen;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de GS
brief - Behandelvoorstel Motie 756 – Groenblauwe
Schoolpleinen.
Besluit:
Vastgesteld conform advies.

CF6

Bom-Lemstra

PZH-2017-616550960

Wijziging Subsidieregeling cofinanciering EFRO
Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging en verruiming
van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO ZuidHolland;
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2.

3.

4.

Te bepalen dat het Besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland
bekend wordt gemaakt door publicatie in het
Provinciaal Blad;
Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten
worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging
van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO ZuidHolland;
Vast te stellen de publiekssamenvatting van het
Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling
cofinanciering EFRO Zuid-Holland.

Besluit:
Vastgesteld conform advies.
CF7

Bom-Lemstra

PZH-2017-622978461

Behandelvoorstel motie 753 Beste
Klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met het
behandelvoorstel voor motie 753 Beste
Klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland, waarin
Gedeputeerde Staten aangeven het idee voor zo’n
ontwerpwedstrijd verder te gaan uitwerken.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt
aangegeven dat Gedeputeerde Staten het idee van
Provinciale Staten voor een ontwerpwedstrijd voor
Beste Klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland
verder gaan uitwerken.
Besluit:
Vastgesteld conform advies.

CF8

Janssen

PZH-2017-623027253

Behandeling motie 749 Bodemdaling, Heel ZuidHolland Zakt

Advies:
1. Vast te stellen van de brief aan Provinciale Staten
waarin de rapportage over bodemdaling wordt
toegezegd.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
behandelvoorstel van motie 749 over bodemdaling.
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Besluit:
Vastgesteld conform advies.
CF9

Janssen

PZH-2017-622948231

Motie 762 Zonneboeren

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin
het bij motie 762 gevraagde onderzoek naar
vernatten van het veenweidegebied in combinatie
met het aanleggen van zonnevelden in die gebieden
waar het landbouwperspectief minimaal is, wordt
toegezegd.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
Behandelvoorstel van motie 762 over zonneboeren.
Besluit:
Vastgesteld conform advies.

CF10

Janssen

PZH-2017-620319997

Beslissing op bezwaar SITA Recycling Services
West BV van 4 juli 2017 tegen het besluit van 31
mei 2017 tot invordering verbeurde dwangsom

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de
bezwaren van SITA Recycling Services West BV van
4 juli 2017 tegen het besluit van 31 mei 2017 tot
invordering verbeurde dwangsom ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit te handhaven.
2. De brief aan SITA Recycling Services West BV vast
te stellen met de beslissing op bezwaar tegen het
besluit van 31 mei 2017 tot invordering verbeurde
dwangsom.
3. De publiekssamenvatting vast te stellen over de
beslissing op het bezwaar van SITA Recycling
Services West BV tegen het besluit van 31 mei 2017
tot invordering verbeurde dwangsom.
Besluit:
Vastgesteld conform advies.

CF11

Baljeu PZH-2017-623343952

Brief aan de Minister van Financiën mbt.
Verlaging provinciale opcenten op de
motorrijtuigenbelasting 2018

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de minister van Financiën
waarin het besluit van Provinciale Staten van 8
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2.

november 2017 wordt meegedeeld om de provinciale
opcenten op de hoofdsom van de
motorrijtuigenbelasting te verlagen.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel over de brief aan de Minister van Financiën
mbt. Verlaging provinciale opcenten op de
motorrijtuigenbelasting.

Besluit:
Vastgesteld conform advies.
CF12

Baljeu PZH-201-618261711

Wijziging bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling
Bezoldiging provincie Zuid-Holland per 1 januari
2018

Advies:
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de
Uitvoeringsregeling Bezoldiging provincie ZuidHolland per 1 januari 2018.
2. Het besluit Uitvoeringsregeling Bezoldiging provincie
Zuid-Holland te publiceren in het Provinciaal Blad.
3. De publiekssamenvatting vast te stellen over de
verhoging van de toelagen, zoals opgenomen in
bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling Bezoldiging
provincie Zuid-Holland.
Besluit:
Vastgesteld conform advies.

CF13

Baljeu PZH-2017-619500819

Normenkader Rechtmatigheid 2017

Advies:
1. Vast te stellen het Normenkader Rechtmatigheid
2017
2. Vast te stellen de brief aan PS waarin het
Normenkader Rechtmatigheid 2017 ter kennisneming
aan Provinciale Staten wordt voorgelegd
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
Normenkader Rechtmatigheid 2017.
Besluit:
Vastgesteld conform advies.

