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Besluitenlijst van de vergadering 23 januari 2018 vastgesteld.

A1

Janssen

PZH-2017-630284686

Subsidievaststelling Tympaan - Boekjaar tot en
met 30 juni 2017

Advies:
1. Vast te stellen de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni
2017 van Stichting Tympaan Instituut te Leiden op
maximaal zijnde € 837.520,00 op grond van de
uitgevoerde activiteiten, gerealiseerde uren, behaalde
baten en lasten en toegestane reserveringen ten
behoeve van verdere omvorming.
2. Geen vordering in te stellen van € 19.682,00 en
€ 2.609,00 bij Stichting Tympaan Instituut te Leiden
waarbij onverschuldigd betaalde bedragen voor de
boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 verrekend
worden.
3.
Vast te stellen de brief aan Stichting Tympaan Instituut
te Leiden, betrekking hebbende op de vaststelling van de
boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
voor besluitvorming voor de vaststelling van de
boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 aan Stichting
Tympaan Instituut te Leiden.
Besluit: vastgesteld conform advies

A2

Bom-Lemstra

PZH-2018-636186367

Inzet van de provincie Zuid-Holland in het
verkenningstraject Krimpenerwaard

Advies:
1. Vast te stellen het document notitie “Inzet van de
Provincie Zuid-Holland bij de verkenning om te komen tot
een integraal gebiedsprogramma in de Krimpenerwaard”;
2. Vast te stellen de brief aan PS, waarmee het document
notitie “Inzet van de Provincie Zuid-Holland bij de
verkenning om te komen tot een integraal
gebiedsprogramma in de Krimpenerwaard” en het
“Panorama 2050” als bijlagen ter kennisname aan PS
worden gebracht;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Inzet van
de provincie Zuid-Holland in het verkenningstraject
Krimpenerwaard.
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Besluit: vastgesteld conform advies met een machtiging
voor de portefeuillehouder tot tekstuele wijziging van de
alinea over het eilandkarakter (pagina 2), de alinea over
verkeersknelpunten/Algeracorridor (pagina 6, eerste en
tweede bullit) in het document en daar waar in de brief
mevrouw Bom-Lemstra wordt genoemd, deze naam te
vervangen door mevrouw Baljeu.
CF1

Bom-Lemstra

Gewijzigd statenvoorstel Nota Grondbeleid
2018-2021 - een opgavegericht grondbeleid

Advies:
Gewijzigd statenvoorstel vaststellen
Besluit: Gewijzigd statenvoorstel vastgesteld

CF2

Weber

Gewijzigd statenvoorstel motie 725 CDA
Miljoenen voor Winst en Weidevogels

Advies:
Gewijzigd statenvoorstel vaststellen
Besluit: Gewijzigd statenvoorstel vastgesteld

SV1

Weber

PZH-2018-635893764

Beantwoording schriftelijke vragen 3356
Statenfractie PvdD over aan lot overlaten en
onnodig laten lijden aangeschoten eenden
Krimpenerwaard

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke
vragen nr. 3356 (PvdD) over aan lot overlaten en
onnodig laten lijden aangeschoten eenden
Krimpenerwaard;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de schriftelijke vragen nr. 3356
(PvdD) over aan lot overlaten en onnodig laten lijden
aangeschoten eenden Krimpenerwaard
Besluit: vastgesteld conform advies

SV2

Vermeulen

PZH-2018-636491170

Beantwoording statenvragen 3355 van VVDfractie inzake interview NS-topman over
regionale lijnen

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
(3355) van R. Weide (VVD) van 2 januari 2018 met
betrekking tot het interview van NS-topman Van Boxtel
inzake regionale lijnen;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
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beantwoording statenvragen 3355.
Besluit: vastgesteld conform advies
SV3

Weber

PZH-2018-636407788

Statenvragen 3358 PvdD - Sociale problematiek
boeren door schaalvergroting

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen no.
3358 van de PvdD 'Sociale problematiek boeren door
schaalvergroting', conform het bijgevoegde concept;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording Statenvragen no. 3358 van de PvdD.
Besluit: vastgesteld conform advies

