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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 12 DECEMBER 2017

Besluitenlijst van de vergadering van 5 december vastgesteld.
A1

Baljeu

PZH-2017-622957270

Grensbeschrijving grenscorrectie Nissewaard en
Hellevoetsluis

Advies:
1. Grensbeschrijving grenscorrectie Nissewaard en
Hellevoetsluis ex artikel 2, lid 2 van de Wet algemene
regels herindeling vast te stellen;
2. Brief aan de colleges van Burgemeester en
Wethouders en de raden van de gemeenten
Nissewaard en Hellevoetsluis vast te stellen over de
vaststelling van de grensbeschrijving;
3. Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en brief aan Advocaten Moeliker &
Platteeuw vast te stellen waarmee de minister en het
advocatenkantoor op de hoogte worden gesteld van de
grensbeschrijving;
4. Te bepalen dat het besluit genoemd onder 1 wordt
gepubliceerd in het Provinciaal blad;
5. De publiekssamenvatting vast te stellen over de
vaststelling van de grensbeschrijving.
Besluit: Vastgesteld met een tekstuele machtiging voor de
portefeuillehouder om de adressering en aanhef in de brief
aan de Minister te verifiëren en de brief aan de colleges van
Burgemeester en Wethouders en de raden van de
gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis te splitsen in een
brief aan de colleges en een brief aan de gemeenteraden.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2017-627071280

Vaststellen Koepelnotitie 1.0

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel inclusief bijlagen,
waarin PS worden gevraagd te besluiten de
Koepelnotitie 1.0 met de 6 vernieuwingsambities en de
sturingsfilosofie te gebruiken als opmaat naar de
omgevingsvisie voor het toekomstig omgevingsbeleid
van de provincie Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit
‘Koepelnotitie 1.0’
Besluit: Vastgesteld met als titel “Ambitienotitie inzake het
toekomstig omgevingsbeleid” of iets van die strekking en
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Besluitenlijst van de vergadering van 5 december vastgesteld.
Vervolg A2

een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder voor de
volgende redactionele aanpassingen in de diverse stukken:

-

A3

Baljeu

PZH-2017-623742563

Essay Bestuurlijke samenwerking in
(Metropool)regio’s

de benaming ‘Best bereikbare provincie’
terugbrengen ipv moderne mobiliteit;
bij het onderwerp logistiek benoemen dat PZH inzet
op toegevoegde waarde van transportstromen;
bij meerkernige metropool naast ‘slim ruimtegebruik’
ook de verstedelijkingsstrategie benoemen;
in de inleiding nog eens expliciet maken dat de
beschreven transities een geleidelijke omschakeling
over langere perioden betreffen;
Invoeringsdatum Omgevingswet actualiseren naar
2021.

Advies:
1. Kennis te nemen van het essay 'Bestuurlijke
samenwerking in (Metropool)regio's';
2. Vast te stellen de GSbrief waarin het essay
'Bestuurlijke samenwerking in (Metropool)regio's' wordt
aangeboden aan Provinciale Staten;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het essay
'Bestuurlijk samenwerking in (Metropool)regio's'.
Besluit: Vastgesteld met een tekstuele machtiging voor de
portefeuillehouder om in de brief te verwoorden dat de
intentie van het essay is om het debat over opgavegerichte
regionale samenwerking te stimuleren en dat het geen
standpunt van PZH betreft.

A4

Baljeu

PZH-2017-622561749

Tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur
2017

Advies:
1. Vast te stellen de tussenrapportage Slimmer en Sterker
Bestuur 2017;
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin
de tussenrapportage wordt aangeboden;
3. Vast te stellen de brief aan de gemeenten in Zuid-
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Besluitenlijst van de vergadering van 5 december vastgesteld.
Vervolg A4
4.

Holland waarin de tussenrapportage Slimmer en
Sterker Bestuur 2017 wordt aangeboden;
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017.

Besluit: Vastgesteld met een tekstuelel machtiging voor de
portefeuillehouder om in de brief aan PS kort te verwijzen
naar het essay van A3 en enkele (kleur)technische zaken
van ondergeschikt belang aan te passen.
A5

Weber

PZH-2017-628600192

Actualisering VRM 2016 - onderdeel intensieve
veehouderij - aanpassing na Statencommissie DO

Advies:
1. De gewijzigde Nota van Toelichting vast te stellen,
waarin de wijzigingen van de visie, het programma en
de verordening zijn toegelicht en verbeeld;
2. De gewijzigde Nota van Beantwoording, met aanvulling
over intensieve veehouderij, behorende bij de
Actualisering 2016 vast te stellen;
3. Brief aan Provinciale Staten vast te stellen met het
overzicht van de wijzigingen die ten aanzien van de
Actualisering VRM 2016 onderdeel intensieve
veehouderij zijn aangebracht in het op 31 oktober 2017
vastgestelde Statenvoorstel, de op 31 oktober 2017
vastgestelde Nota van Toelichting en de op 31 oktober
2017 vastgestelde Nota van Beantwoording;
4. Het gewijzigde Statenvoorstel vast te stellen, waarmee
het onderdeel intensieve veehouderij van de
Actualisering 2016 van de Visie ruimte en mobiliteit, het
Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014, ter
vaststelling worden aangeboden aan Provinciale
Staten;
5. Te bepalen dat het vaststellingsbesluit van Provinciale
Staten wordt bekendgemaakt in de Staatscourant;
6. Te bepalen dat de wijzigingen in de Verordening ruimte
2014 na vaststelling door Provinciale Staten worden
gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
7.
De Publiekssamenvatting vast te stellen.
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Besluitenlijst van de vergadering van 5 december vastgesteld.
Vervolg A5

Besluit: Vastgesteld met tekstuele machtiging voor de

portefeuillehouder om adviespunt 5 aan te passen dat
komt te luiden als volgt: 5. “Te bepalen dat het onderdeel
intensieve veehouderij van de Actualisering 2016 van de
Visie ruimte en mobiliteit en het Programma ruimte na
vaststelling door Provinciale Staten worden
bekendgemaakt in de Staatscourant”. Tevens tekstuele
machtiging voor de eerste portefeuillehouder om de brief
aan te passen, zodat de genoemde verwijzingen
overeenstemmen met de gewijzigde nota van toelichting
en nota van beantwoording.
CF1

Weber

PZH-2017-619149934

Statenvoorstel kerndocument Koers Rijke
Groenblauwe Leefomgeving

Advies:
1. Vast te stellen het inliggende Statenvoorstel
kerndocument Koers Rijke Groenblauwe leefomgeving;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
Statenvoorstel kerndocument Koers Rijke Groenblauwe
Leefomgeving.
Besluit: Vastgesteld conform advies

CF2

Baljeu

PZH-2017-621152971

Opheffing directie DCZ

Advies:
1. Op te heffen de directie Concernzaken per 1 januari
2018.
2. De directeur Concernzaken DCZ per 1 januari 2018
te ontheffen van de lijnverantwoordelijkheid voor de
dan voormalige directie DCZ, met behoud van de
positie als concerndirecteur met programmatische
verantwoordelijkheid en in een portefeuilleverdeling
met de provinciesecretaris de verantwoordelijkheid
voor een aantal afdelingen (op dit moment de
afdelingen P&O, FZ, FJZ en I&A, plus de
afdelingen APP en AOG);
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Besluitenlijst van de vergadering van 5 december vastgesteld.
Vervolg CF2

3.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over
opheffing directie DCZ.

Besluit: Vastgesteld conform advies
CF3

Baljeu

PZH-2017-620586532

Klachtenregeling aanbesteden provincies
Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en ZuidHolland.

Advies:
1. In te trekken de Regeling klachtafhandeling
aanbesteden provincie Zuid-Holland, zoals
vastgesteld op 4 juni 2013 door Gedeputeerde
Staten van de provincie Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de klachtenregeling aanbesteden
provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en
Zuid-Holland.
3. Te bepalen dat de Klachtenregeling aanbesteden
provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en
Zuid-Holland wordt gepubliceerd in het Provinciaal
blad.
4. Vast te stellen de publieksamenvatting
Klachtenregeling aanbesteden provincies
Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.
Besluit: Vastgesteld conform advies

CF4

Baljeu

PZH-2017-623604455

Mandaatregelingen omgevingsdiensten 2018

Advies:
1. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland voor de DCMR Milieudienst
Rijnmond 2018.
2. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst
Haaglanden 2018.
3. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst
Midden-Holland 2018.
4. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst
West-Holland 2018.
5. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde
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Besluitenlijst van de vergadering van 5 december vastgesteld.
Vervolg CF 4
6.

7.

Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid 2018.
De besluiten onder 1 tot en met 5 bekend te maken
door plaatsing van de bijgevoegde besluitteksten in het
Provinciaal blad.
Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking
tot de mandaatregelingen omgevingsdiensten 2018.

Besluit: Vastgesteld conform advies
CF5

Baljeu

PZH-2017-623173333

Mandaatregeling PZH en Staatsbosbeheer 2018

Advies:
1. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie
2018.
2. Vast te stellen het Mandaat- en volmachtbesluit
provincie Zuid-Holland voor Staatsbosbeheer 2018,
voor zover het de bevoegdheid van Gedeputeerde
Staten betreft.
3. De besluiten onder 2 en 3 bekend te maken door
plaatsing van de bijgevoegde publicatieteksten in het
Provinciaal blad.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over
mandaatbesluiten 2018.
Besluit: Vastgesteld conform advies

CF6

Baljeu

PZH-2017-622367744

Vaststelling Maatregelenpakket gebiedsgericht
werken Zuid-Holland 2017

Advies:
1. Vast te stellen het Maatregelenpakket gebiedsgericht
werken Zuid-Holland 2017.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
Maatregelenpakket gebiedsgericht werken ZuidHolland 2017.
3. Te bepalen dat het Maatregelenpakket gebiedsgericht
werken Zuid-Holland 2017 bekend wordt gemaakt door
publicatie in het Provinciaal blad.
Besluit: Vastgesteld conform advies
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Besluitenlijst van de vergadering van 5 december vastgesteld.

CF7

Weber

Verlening incidentele subsidie 2017-2018 aan
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Advies:
1. Incidentele subsidie 2017-2018 te verlenen van
maximaal € 200.000,00 aan Parkschap Nationaal Park
de Biesbosch;
2. Voorschot te verlenen van € 160.000,00 (80 %) aan
Parkschap Nationaal Park de Biesbosch;
3. De brief vast te stellen waarmee aan Parkschap
Nationaal Park de Biesbosch het besluit meegedeeld
wordt over de subsidieaanvraag voor de incidentele
subsidie 2017-2018;
4. De brief vast te stellen waarmee Provinciale Staten
over dit besluit, en het besluit om aan Dunea als
penvoerder van het Nationaal Park Hollandse Duinen
subsidie te verlenen, worden geïnformeerd;
5. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het GSvoorstel voor de incidentele subsidie 2017-2018 aan
Parkschap Nationaal Park de Biesbosch.
Besluit: Vastgesteld conform advies

CF8

Weber

PZH-2017-620899245

Verlening incidentele subsidie 2017-2018 aan
Dunea

Advies:
1. Incidentele subsidie 2017-2018 te verlenen van
maximaal € 130.000,00 aan Dunea;
2. Voorschot te verlenen van € 104.000,00 (80%) aan
Dunea;
3. De brief vast te stellen waarmee aan Dunea het besluit
meegedeeld wordt over de subsidieaanvraag voor de
incidentele subsidie 2017-2018;
4. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het GSvoorstel voor de incidentele subsidie 2017-2018 aan
Dunea.
Besluit: Vastgesteld conform advies
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Besluitenlijst van de vergadering van 5 december vastgesteld.
CF9

Bom-Lemstra

PZH-2017-625982384

Weigering ontheffing Verordening ruimte - bouw
veestal bij niet-volwaardig agrarisch bedrijf
Warmond

Advies:
1. De gevraagde ontheffing van artikel 2.3.1, lid 1, onder c
van de Verordening ruimte ten behoeve van de bouw
van een veestal binnen het bestaande bouwvlak bij een
niet-volwaardig agrarisch bedrijf aan de Wasbeeklaan
31 te Warmond te weigeren;
2. De brief aan de gemeente Teylingen vast te stellen,
waarmee de geweigerde ontheffing onder 1 wordt
medegedeeld;
3. De publiekssamenvatting over de geweigerde
ontheffing vast te stellen.
Besluit: Vastgesteld conform advies

CF10

Janssen

PZH-2017-627052689

Reactie op advies PAL “KRW, Waterkwaliteit”

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de PAL, inhoudende de
reactie van GS op het advies "KRW, Waterkwaliteit";
2. Vast te stellen de brief aan PS, waarmee de brief onder
1 ter kennisname wordt toegezonden;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake reactie
op advies PAL “KRW, Waterkwaliteit”.
Besluit: Vastgesteld conform advies
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Besluitenlijst van de vergadering van 5 december vastgesteld.
CF11

Weber

PZH-2017-620887720

Beantwoording brief aan de fracties van PS van
25 september 2017

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Stichting Wind van Voren
waarin Gedeputeerde Staten aangeven te
veronderstellen dat er geen financiële risico’s zijn voor
de betreffende gemeenten op de Hoeksche Waard bij
een eventuele toekomstige samenvoeging van de
gemeenten;
2. Vast te stellen de brief aan PS waarin de brief onder 1
ter kennisneming wordt verzonden;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording brief aan de fracties van PS van 25
september 2017.
Besluit: Vastgesteld conform advies

CF12

Weber

PZH-2017-617925547

Vaststelling ontwerpbeheerplannen Natura 2000
Westduinpark en Wapendal en Solleveld en
Kapittelduinen

Advies:
1. Het Ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden
Westduinpark en Wapendal inclusief bijlagen 3 en 4
vast te stellen en kennis te nemen van bijlage 1 en 2.
2. Het Ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden
Solleveld en Kapittelduinen inclusief bijlagen 3 en 4
vast te stellen en kennis te nemen van bijlage 1 en 2.
3. De brief aan de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit vast te stellen, waarin wordt verzocht
beide genoemde ontwerpbeheerplannen inclusief beide
bijlagerapporten eveneens vast te stellen voor haar
deel, zijnde de binnen de begrenzing gelegen
rijksgronden.
4. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen,
waarmee de ontwerpbeheerplannen Westduinpark en
Wapendal en Solleveld en Kapittelduinen ter
kennisname aan PS worden aangeboden.
5. De publiekssamenvatting inzake de
ontwerpbeheerplannen Westduinpark en Wapendal en
Solleveld en Kapittelduinen vast te stellen.
6. Het ontwerp-persbericht vast te stellen dat op het
moment van ter visie legging van beide
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Besluitenlijst van de vergadering van 5 december vastgesteld.
Vervolg CF12

ontwerpbeheerplannen zal worden uitgebracht.
Besluit: Vastgesteld conform advies

CF13

Bom-Lemstra

PZH-2017-627340363

Behandelvoorstel Motie M 751 Belang ESTEC

Advies
1. Vast te stellen behandelvoorstel Motie M 751 "Belang
ESTEC"
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
behandelvoorstel voor motie 751 "Belang ESTEC".
Besluit: Vastgesteld conform advies

CF14

Vermeulen

PZH-2017-628045105

Ruimtelijke reservering Ridderkerklijn

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan het college van B&W van
Ridderkerk met betrekking tot de ruimtelijke reservering
van de Ridderkerklijn;
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij
geïnformeerd worden over de brief aan het college van
B&W van Ridderkerk met betrekking tot de ruimtelijke
reservering van de Ridderkerklijn;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
Ruimtelijke reservering Ridderkerklijn.
Besluit: Vastgesteld conform advies

CF15

Baljeu

PZH-2017-615933259

Nieuwe Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
Provincies en aanpassen/intrekking lokale
regelingen per 1 januari 2018

Advies:
1. Vast te stellen de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018, mede
inhoudende de intrekking van enige lokale regelingen:
IKAP-regeling provincies, Procedureregeling
methodische functiewaardering, Regeling aanvullende
voorzieningen bij werkloosheid, Regeling begeleiding
van Werk naar Werk bij reorganisaties,
Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en
arbeidsongeschiktheid, Regeling studiefaciliteiten,
onder gelijktijdige intrekking van de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies per 1 januari
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Besluitenlijst van de vergadering van 5 december vastgesteld.
Vervolg CF 15

2018 conform inliggend besluit.
2. Vast te stellen de wijzigingen in de blijvende lokale
regelingen die het gevolg zijn van de vaststelling van
de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies
2018 per 1 januari 2018, conform inliggend besluit:
Arbeidsvoorwaardenregeling provincie Zuid-Holland
2008, Piketregeling Dienst Beheer Infrastructuur,
Uitvoeringsvoorschriften Herplaatsing provinciaal
personeel, Klachtenregeling ongewenst gedrag,
Verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer
provincie Zuid-Holland 2011, Dienstreisregeling,
Uitvoeringsregeling Bezoldiging provincie Zuid-Holland,
Regeling mobiele communicatiemiddelen Zuid-Holland,
Regeling eed en belofte provincie Zuid-Holland,
Overlegprotocol provincies, Levensloopregeling
provincies.
3. Vast te stellen de memo aan de bonden d.d. 24
november 2017 “Aanwijzen nadere IKB-doelen op
grond van artikel 3.5.3 sub g” van de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018”.
4. Te bepalen dat de besluiten onder 1. en 2. worden
bekend gemaakt door plaatsing in het Provinciaal blad.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
Nieuwe Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
Provincies en aanpassen/intrekking lokale regelingen
per 1 januari 2018.
Besluit: Vastgesteld conform advies

CF16

Baljeu

PZH-2017-617866017

Financiële afspraken met Houdstermaatschappij
Zuid-Holland B.V.

Advies:
1. Vast te stellen de financiële afspraken met
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
financiële afspraken met Houdstermaatschappij ZuidHolland B.V.
Besluit: Vastgesteld conform advies
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Besluitenlijst van de vergadering van 5 december vastgesteld.

CF17

Bom-Lemstra

PZH-2017-616216202

Wijziging Overeenkomst
Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland
C.V.

Advies:
1. De Overeenkomst houdende de bepalingen van de
Commanditaire Vennootschap:
Ontwikkelingsmaatschappij "Het Nieuwe Westland"
C.V. met Gemeente Westland, Hoogheemraadschap
van Delfland, BNG Gebiedsontwikkeling B.V. en
Ontwikkelingsmaatschappij "Het Nieuwe Westland"
B.V. te wijzigen conform bijgevoegde Akte van
aanpassing;
2. Voor kennisgeving aan te nemen de Statutenwijziging
van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: Ontwikkelingsmaatschappij "Het
Nieuwe Westland" B.V.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij
de besluitvorming voor de wijziging van de
overeenkomst Ontwikkelingsmaatschappij "Het Nieuwe
Westland" C.V.
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. C.A. de Zeeuw van Pels
Rijcken & Droogleever Fortuijn, om de gewijzigde
Overeenkomst houdende de bepalingen van de
Commanditaire Vennootschap: Ontwikkelingsmaatschappij
"Het Nieuwe Westland" C.V] namens de Provincie ZuidHolland te ondertekenen.
Besluit: Vastgesteld conform advies

CF18

Baljeu

Wijziging besluit 8 november 2017 van PS inzake
grenscorrectie Hellevoetsluis/Nissewaard

Advies:
Vast te stellen de wijziging van het ontwerp-besluit van 8
november 2017 van PS inzake grenscorrectie
Hellevoetsluis/Nissewaard
Besluit: Vastgesteld conform advies met een machtiging
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Besluitenlijst van de vergadering van 5 december vastgesteld.
Vervolg CF18

voor de portefeuillehouder dat de spoed in de brief

benadrukt moet worden, behandeling is nl. bedoeld in de
eerstvolgende Statenvergadering op 20 december 2017
en het ontwerpbesluit moet in een Statenvoorstel gevat
worden.
SV1

Bom-Lemstra

PZH-2017-628597049

Beantwoording statenvragen (3345) van
GroenLinks en 50PLUS met betrekking tot
zwijgplicht omwonenden

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3345 van GroenLinks en 50PLUS met betrekking tot de
zwijgplicht van omwonenden conform het bijgevoegde
concept;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3345 van GroenLinks en
50PLUS.
Besluit: Vastgesteld conform advies

SV2

Janssen

PZH-2017-627543394

Beantwoording statenvragen nr.3347 van de SP
m.b.t. Red de Rietveldwoningen

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
nr. 3347 van de SP m.b.t. Red de Rietveldwoningen
conform het bijgevoegde concept;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen statenvragen nr. 3347 van
de SP.
Besluit: Vastgesteld conform advies

