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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 JANUARI 2018 
 
 

Besluitenlijst van de vergadering 19 december 2017 vastgesteld. 
 

 
A1 Vermeulen PZH-2017-580411413
  

Overeenkomsten A16 Rotterdam Advies:  
1. Aan te gaan de overeenkomsten inzake de A16 Rotterdam tussen 

de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat:  
-   Bijlage 9 deel 5 Uitvoeringsovereenkomst provincie Zuid-

Holland inclusief A16 Rotterdam Esthetisch Programma van 
Eisen; 

-   Bilaterale Overeenkomst A16 Rotterdam provincie Zuid-
Holland - Rijkswaterstaat. 

2. Aan te gaan de Nadere Overeenkomst tussen Rijkswaterstaat, 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & provincie Zuid-
Holland & Recreatieschap Rottemeren ten behoeve van de 
bodemsanering op de locatie Rottekade Bergschenhoek. 

3. De in de Bilaterale Overeenkomst opgenomen principes van 
Eigendom, Beheer en Onderhoud met Rijkswaterstaat en de 
Gemeente Rotterdam te aanvaarden en een separate 
besluitvormingsprocedure ten aanzien van de vastgoedafspraken 
te doorlopen.  

4. Af te zien van de actieve openbaarheid vanwege de financieel 
economische belangen van de overheid zoals genoemd in artikel 
10, tweede lid onder letter b van de Wet openbaarheid van 
bestuur ten aanzien van de bijlagen: 
a. Bilaterale Overeenkomst A16 Rotterdam provincie Zuid-

Holland - Rijkswaterstaat ; 
b. Vertrouwelijke (niet openbare) interne bijlage bij de Bilaterale 

Overeenkomst “Financiële afspraken A16 Rotterdam";  
c. Nadere Overeenkomst tussen Rijkswaterstaat, Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat & provincie Zuid-Holland & 
Recreatieschap Rottemeren ten behoeve van de 
bodemsanering op de locatie Rottekade Bergschenhoek; 

d. Bijlage 2 bij Nadere Overeenkomst Bodemsanering Rottekade 
“Raming”. 

 
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 F. 
Vermeulen, gedeputeerde verkeer van de Provincie Zuid-Holland, om 
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de uitvoeringsovereenkomst, de bilaterale overeenkomst en de nadere 
overeenkomst bodemsanering Rottekade met de gemeente 
Rotterdam, Rijkswaterstaat en het Recreatieschap Rottemeren 
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 
Besluit: Gewijzigd vastgesteld voor wat betreft  de opsomming van de 
hoogheemraadschappen onder “Communicatiestrategie” in het 
voorstel, dit moet zijn: Hoogheemraadschap van Delfland en het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 
  

A2 Bom-Lemstra PZH-2017-633422012 Kansen en Schuurpunten inzake 
Strategische Visie Krimpenerwaard 

Advies 
1. Vast te stellen het document ‘Kansen en schuurpunten ten 

aanzien van de Strategische Visie Krimpenerwaard" (2017)”; 
2. Vast te stellen de brief aan PS, waarmee het document ‘Kansen 

en schuurpunten ten aanzien van de Strategische Visie 
Krimpenerwaard" (2017)” en het “Plan van Aanpak voor 
Verkenning Toekomst Krimpenerwaard” als bijlagen ter 
kennisname aan PS worden gebracht; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de kansen en 
schuurpunten op de 8 thema’s van de “Strategische visie 
Krimpenerwaard”. 

 
Besluit: Vastgesteld adviespunt 2 als informerende procesbrief 
zonder bijlagen en met een tekstuele en redactionele machtiging aan 
de portefeuillehouder om de brief op dit moment minder inhoudelijk 
te maken en aan de brief toe te voegen dat op een later moment 
een breder voorbereide inventarisatie van schuurpunten zal 
worden opgesteld. 
 

CF1 Weber PZH-2017-631384791 Afhandelvoorstel motie 632 PvdD - 
Symposium Bloem- en kruidenrijk 
grasland 

Advies:  
1.  Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten 

geïnformeerd worden over het afhandelvoorstel van de motie 632 
PvdD - Symposium Bloem- en kruidenrijk grasland; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de GS-brief 
behandelvoorstel motie 632 PvdD - Symposium Bloem- en 
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kruidenrijk grasland. 

 
Besluit: Vastgesteld conform advies 
  

CF2 Weber PZH-2017-631365793 Motie 725 CDA Miljoenen voor Winst en 
Weidevogels 

Advies:  
1.  Vast te stellen het statenvoorstel - Motie 725 CDA - Miljoenen 

voor Winst en Weidevogels;  
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het statenvoorstel - 

Motie 725 CDA - Miljoenen voor Winst en Weidevogels. 
 
Besluit: Vastgesteld conform advies 
  

CF3 Vermeulen PZH-2017-628541148 Proces besluitvorming 
uitvoeringsbesluit N207 Zuid 

Advies:  
1. Vast te stellen de brief aan de Staten waarin toelichting wordt 

gegeven op het besluitvormingsproces bij het uitvoeringsbesluit 
N207 Zuid bij de gemeenten Alphen aan den Rijn en 
Waddinxveen; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor de Statenbrief 
waarin toelichting gegeven wordt op het uitvoeringsbesluit N207 
Zuid bij de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen. 

 
Besluit: Vastgesteld met een tekstuele machtiging voor de 
portefeuillehouder om in het vervolgonderzoek na de quickscan 
enkele andere opties in beschouwing te kunnen nemen als 
onderdeel van de bredere gebiedscasus rond de Gouwe en om in 
de laatste alinea van de publiekssamenvatting te verhelderen dat 
de weg vrij is voor PS om het Uitvoeringsbesluit vast te stellen.   
 

CF4 Janssen PZH-2017-626087148 Pluryn Hoenderloo Groep - Nieuwe 
beslissing op bezwaar vaststelling 
boekjaarsubsidie jeugdzorg 2013 

Advies:  
1. Vast te stellen de nieuwe beslissing op bezwaar van Pluryn 

Hoenderloo Groep te Hoenderloo inzake de vaststelling van de 
boekjaarsubsidie jeugdzorg 2013 waarbij conform de uitspraak 
van de Raad van State het bezwaar alsnog gegrond wordt 
verklaard waardoor de boekjaarsubsidie jeugdzorg 2013 opnieuw 
wordt vastgesteld op maximaal zijnde € 2.440.194,00 en een 
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bedrag van € 95.941,00 wordt betaald. 

2. Betalen griffierecht van € 832,00 en proceskosten van € 1.237,50 
aan Pluryn Hoenderloo Groep te Hoenderloo conform de 
uitspraak van de Raad van State inzake het hoger beroep inzake 
de subsidievaststelling jeugdzorg 2013. 

3. Brief vast te stellen waarmee Pluryn Hoenderloo Groep te 
Hoenderloo geïnformeerd wordt over de nieuwe beslissing op 
bezwaar inzake de subsidievaststelling jeugdzorg 2013. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Pluryn 
Hoenderloo Groep - Nieuwe beslissing op bezwaar vaststelling 
boekjaarsubsidie jeugdzorg 2013. 

 
Besluit: Vastgesteld conform advies 
  

CF5 Janssen PZH-2017-626936626 Pluryn Hoenderloo Groep - Nieuwe 
beslissing op bezwaar vaststelling 
boekjaarsubsidie jeugdzorg 2014 

Advies:  
1. Vast te stellen de nieuwe beslissing op bezwaar van Pluryn 

Hoenderloo Groep te Hoenderloo inzake de vaststelling van de 
boekjaarsubsidie jeugdzorg 2014 waarbij conform de uitspraak 
van de Raad van State het bezwaar alsnog gegrond wordt 
verklaard waardoor de vaststelling van de boekjaarsubsidie 
jeugdzorg 2014 opnieuw wordt vastgesteld op maximaal zijnde € 
1.869.838,00 en een bedrag van € 34.147,00 wordt betaald. 

2. Betalen griffierecht van € 832,00 en proceskosten van € 1.237,50 
aan Pluryn Hoenderloo Groep te Hoenderloo conform de 
uitspraak van de Raad van State inzake het hoger beroep inzake 
de subsidievaststelling jeugdzorg 2014. 

3. Brief vast te stellen waarmee Pluryn Hoenderloo Groep te 
Hoenderloo geïnformeerd wordt over de nieuwe beslissing op 
bezwaar inzake de subsidievaststelling jeugdzorg 2014. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Pluryn 
Hoenderloo Groep - Nieuwe beslissing op bezwaar vaststelling 
boekjaarsubsidie jeugdzorg 2014. 

 
Besluit: Vastgesteld conform advies 
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CF6 Vermeulen PZH-2017-633586697 Verzoek van gemeente Ridderkerk om 

support betreffende realisatie 
ontbrekende afscherming A15 A16 

Advies: 
1.  Vast te stellen de letter of support gemeente Ridderkerk voor 

realisatie ontbrekende afscherming A15 A16  
2. De publiekssamenvatting vast te stellen van letter of support 

gemeente Ridderkerk voor realisatie ontbrekende afscherming 
A15 A16 

 
Besluit: Vastgesteld conform advies 
 

CF7 Janssen/Weber PZH-2017-624738733 Beslissing op bezwaar tegen besluit 
van 16 mei 2017 tot afwijzing 
handhavingsverzoek inzake 
parkeerplaatsen Museum Voorlinden 
 

Advies 
1. In overeenstemming met het advies van de bezwarencommissie, 

de bezwaren van Coöperatie Mobilisation for the Environment 
U.A. ingediend op 19 juni 2017 tegen het besluit van 16 mei 
2017, voor zover deze zien op het ontbreken van de emissies van 
verkeersbewegingen op het terrein van het museum, gegrond te 
verklaren. 

2. Op grond van nader onderzoek naar aanleiding van de 
ingebrachte bezwaren het besluit van 16 mei 2017 in stand te 
laten onder verbetering van de motivering inzake het ontbreken 
van de emissies van verkeersbewegingen op het terrein van het 
museum. 

3. In afwijking van het advies van de bezwarencommissie geen 
proceskostenvergoeding toe te kennen. 

4. De brief met de beslissing op bezwaar inzake het bezwaarschrift 
van Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A ingediend 
op 19 juni 2017 tegen het besluit van 16 mei 2017, tot afwijzing 
handhavingsverzoek aanleg parkeerplaatsen museum 
Voorlinden, vast te stellen. 

5. De publiekssamenvatting over de beslissing op het bezwaar  
inzake het bezwaarschrift van Coöperatie Mobilisation for the 
Environment U.A ingediend op 19 juni 2017 tegen het besluit van 
16 mei 2017, tot afwijzing handhavingsverzoek aanleg 
parkeerplaatsen museum Voorlinden, vast te stellen. 

 
Besluit: Vastgesteld conform advies 
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SV1 Janssen PZH-2017-631777700 Beantwoording schriftelijke vragen 3352 

Statenfractie SP Bestemming bunker 
Clingendael 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen (3352) van 

W. Metselaar, van 8 december, met betrekking tot de bestemming 
bunker Clingendael 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 
Statenvragen 3352 

 
Besluit: Vastgesteld conform advies 
  

SV2 Vermeulen PZH-2017-628343907 Beantwoording schriftelijke vragen 3351 
Groenlinks Bomencompensatie-
Natuurcompensatie vanwege aanleg 
RijnlandRoute 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3351 

Groenlinks met betrekking tot bomencompensatie-
natuurcompensatie vanwege aanleg RijnlandRoute  conform het 
bijgevoegde concept. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording Statenvragen 3351 Groenlinks met betrekking tot 
de bomencompensatie-natuurcompensatie vanwege de aanleg 
van de RijnlandRoute. 

 
Besluit: Vastgesteld met een tekstuele machtiging voor de 
portefeuillehouder ten aanzien van de beantwoording op vraag 3 en 
voor wijzigingen van ondergeschikte aard. 
  

SV3 Baljeu PZH-2018-634617011 Beantwoording schriftelijke vragen 3353 
PvdA - Besteding Klijnsma-gelden 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen (3353) van 

N.K.O. Matil (PvdA), van 18 december 2017, met betrekking tot 
de besteding van Klijnsma-gelden in Zuid-Hollandse gemeenten; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 
statenvragen 3353. 

 
Besluit: Vastgesteld conform advies 
  

 


