BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 16 JANUARI 2018

Besluitenlijst van de vergadering 9 januari 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Bom-Lemstra

Registratienr.

PZH-2017-633851908

Onderwerp

Randvoorwaarden Waste to Chemistry
(uitwerking Amendement 570)

Beslissing

Advies:
1. Statenvoorstel vast te stellen en daarmee Provinciale
Staten de randvoorwaarden voor de lening voor het
project Waste to chemistry ter goedkeuring voor te
leggen, conform amendement 570.
2. De publiekssamenvatting bij het voorstel
‘randvoorwaarden Waste to Chemistry’ vast te stellen.
Besluit: Vastgesteld met tekstuele machtiging voor de
portefeuillehouder om (in de publiekssamenvatting)
op te nemen dat het initiatief mede de oorsprong vindt
in eerdere motie en amendement van PS en tevens dat
een zeer aanzienlijke financiële bijdrage wordt
geleverd door het bedrijfsleven. In het Statenvoorstel
op pagina 2 bij Vergunningverlening vervalt in de
eerste regel het woord “onafhankelijke”.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2017-618957007

GS Brief over Circulaire Economie

Advies:
1. GS brief over Circulaire Economie
2. Verkenning Circulaire Economie Zuid-Holland door
Royal Haskoning DHV
Besluit: Vastgesteld conform advies.

CF1

Janssen

PZH-2017-633099256

Besluit tot wijziging Maatregelenpakket
erfgoedlijnen 2018

Advies:
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het
maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018, waarmee de
rechtspersoon die subsidie kan aanvragen voor het
project Fort Prins Frederik wordt gewijzigd van
Erfgoed Fort Prins Frederik B.V. naar de gemeente
Goeree-Overflakkee;
2. Te bepalen dat het Besluit tot wijziging van het
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

3.

maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 na vaststelling
wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad;
Vast te stellen de publiekssamenvatting met
betrekking tot het Besluit tot wijziging van het
maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018.

Besluit: Vastgesteld conform advies
CF2

Baljeu

PZH-2017-628533115

Wijziging volgorde plaatsvervangende
secretarissen

Advies:
1. Met ingang van 1 januari 2018 de volgorde van
plaatsvervangend secretarissen te wijzigen in :
1. de heer J.C. van Ginkel, directeur
2. mevrouw G.M. Smid-Marsman, ambtelijk
opdrachtgever/directeur
3. de heer M.G. Visser, afdelingshoofd Bestuur
4. de heer A. Veldhof, afdelingshoofd Ruimte, Wonen
en Bodem
5. mevrouw I.A. Kenter, afdelingshoofd Financiele en
Juridische Zaken
2. De publiekssamenvatting over de wijziging volgorde
plaatsvervangende secretarissen vast te stellen.
Besluit: Vastgesteld conform advies

CF3

Baljeu

PZH-2018-634264260

Financieel toezicht begroting 2018

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin
de reactie van GS op de brief van het Ministerie van
BZK over het financieel toezicht 2018 is opgenomen;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
financieel toezicht 2018.
Besluit: Vastgesteld conform advies
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Volgnr.

Rapporteur

CF4

Bom-Lemstra

Registratienr.

PZH-2017-632879462

Onderwerp

Advies over wijziging vervaldatum
luchthavenregeling voor helikopters aan de
Spoorlaan in Den Haag

Beslissing

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met
de vraag om uiterlijk 21 februari 2018 advies te
geven over het ontwerpbesluit tot wijziging
vervaldatum van de eerder vastgestelde
luchthavenregeling voor helikopters aan de
Spoorlaan in Den Haag;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel tot wijziging vervaldatum van de
ontwerpluchthavenregeling voor helikopters aan
de Spoorlaan Den Haag.
Besluit: Gewijzigd vastgesteld.

CF5

Bom-Lemstra

PZH-2017-632383296

Verlenging Letter of Intent betreffende het
vertrek van Unilever Research & Development
Center uit Vlaardingen (‘LOI’)

Advies:
1. De Letter of Intent van 7 juli 2017 betreffende het
vertrek van Unilever Research & Development Center
uit Vlaardingen met Unilever, de gemeente
Vlaardingen en de metropoolregio Rotterdam Den
Haag te verlengen tot en met 31 maart 2018;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
verlenging van de Letter of Intent betreffende het
vertrek van Unilever Research & Development Center
uit Vlaardingen.
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. BomLemstra, gedeputeerde economische zaken en ruimtelijke
ordening, om de Letter of Intent betreffende het vertrek
van Unilever Research & Development Center uit
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Onderwerp

Beslissing

Vlaardingen samen met Unilever, de gemeente
Vlaardingen en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: Vastgesteld conform advies
CF6

Janssen

PZH-2017-630394059

Gemeente Korendijk - beslissing op bezwaar
gedeeltelijke weigering restauratie kerktoren
Piershil - onderdeel fundatie

Advies:
1. Vast te stellen de beslissing op bezwaar van
gemeente Korendijk inzake de gedeeltelijke weigering
van de subsidieaanvraag voor restauratie van de
kerktoren te Piershil 2018 waarbij conform het advies
van de bezwarencommissie het bezwaar ongegrond
wordt verklaard.
2. Brief vast te stellen waarmee gemeente Korendijk
geïnformeerd wordt over de beslissing op bezwaar
inzake de gedeeltelijke weigering van de
subsidieaanvraag voor restauratie van de kerktoren te
Piershil.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel gemeente Korendijk - beslissing op bezwaar
gedeeltelijke weigering restauratie kerktoren Piershil onderdeel fundatie
Besluit: Vastgesteld conform advies

CF7

Weber

PZH-2017-632118716

Herziene vaststelling subsidie asbest eraf
zonnepanelen erop voor VOF Pennings en
Ammerlaan te Koudekerk aan de Rijn.

Advies:
1. Vast te stellen, onder toepassing van artikel 39 Asv,
de hardheidsclausule, het herziene subsidiebesluit op
grond van de subsidieregeling Asbest eraf
zonnepanelen erop voor Pennings en Ammerlaan
VOF, waarbij het eerdere besluit van 24 juli 2017 om
de subsidie op nihil vast te stellen wordt ingetrokken
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

2.

3.
4.

en de subsidie wordt vastgesteld conform het
oorspronkelijke besluit van 27 september 2016;
Vast te stellen bijgaande brief aan PenningsAmmerlaan VOF waarin het gewijzigde besluit wordt
medegedeeld;
Afschrift van dit besluit te zenden aan de
Bezwarencommissie-AWB;
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
herziene vaststelling subsidie asbest eraf
zonnepanelen erop voor VOF Pennings en
Ammerlaan te Koudekerk aan de Rijn.

Besluit: Vastgesteld conform advies
CF8

Weber

PZH-2017-633473116

Herziene vaststelling subsidie op grond van de
subsidieregeling Asbest eraf zonnepanelen
erop voor Visser-Boer VOF te Numansdorp.

Advies:
1. Vast te stellen, onder toepassing van artikel 39 Asv,
de hardheidsclausule, het herziene subsidiebesluit op
grond van de subsidieregeling Asbest eraf
zonnepanelen erop voor Visser-Boer VOF, waarbij het
eerdere besluit van 19 juli 2017 om de subsidie op
nihil vast te stellen wordt ingetrokken en de subsidie
wordt vastgesteld conform het oorspronkelijke besluit
van 12 oktober 2016;
2. Vast te stellen bijgaande brief aan Visser-Boer VOF,
waarin het herziene besluit wordt meegedeeld;
3. Afschrift van dit besluit te zenden aan de
Bezwarencommissie-AWB;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
herziene vaststelling subsidie op grond van de
subsidieregeling Asbest eraf zonnepanelen erop voor
Visser-Boer VOF te Numansdorp.
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Besluit: Vastgesteld conform advies
CF9

Bom-Lemstra

PZH-2018-634912903

Behandelvoorstel motie 775 Besluitvorming
Locatie F N57 Entree Zuid

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan PS met daarin het
behandelvoorstel van de motie 775 Besluitvorming
Locatie F N57 Entree Zuid;
2. Vast te stellen de brief aan de gemeente
Hellevoetsluis waarmee uitvoering wordt gegeven aan
de motie van de motie 775 Besluitvorming Locatie F
N57 Entree Zuid;
3. Vast te stellen de Publiekssamenvatting over het
behandelvoorstel van de motie 775 Besluitvorming
Locatie F N57 Entree Zuid.
Besluit: Vastgesteld conform advies

CF10

Weber

PZH-2017-628065758

Behandelvoorstel motie 759 Talent voor
duurzame energietransitie

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan PS waarin
behandelvoorstel voor de motie 759 Talent voor
duurzame energietransitie is opgenomen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het
behandelvoorstel voor de motie 759.
Besluit: Vastgesteld met dien verstande dat
onderwerp als behandelvoorstel reeds meegenomen
is in het bundelvoorstel van 5 december 2017 en
derhalve als nadere uitwerking daarvan omgezet zal
worden naar een lid GS-brief met invulling van de
financiële kaders.

