BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 13 FEBRUARI 2018

Besluitenlijst van de vergadering 6 februari 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2018-637646897

Onderwerp
Bestuurlijke brief in reactie op de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau A20 Nieuwerkerk Gouda

Beslissing
Advies:
1. De brief aan de minister van Infrastructuur en
Waterstaat, waarin Gedeputeerde Staten reageren op
het voornemen van het ministerie om een
milieueffectrapportage voor het project A20 Nieuwerkerk
aan den IJssel-Gouda vast te stellen;
2. De GS-brief aan PS vast te stellen, waarmee de brief
aan de minister over de milieueffectrapportage voor het
project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda aan de
Staten toe wordt gezonden;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie
van Gedeputeerde Staten op het voornemen van de
minister van Infrastructuur en Waterstaat om een
milieueffectrapportage op te stellen voor het project A20
Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A2
A3

Wordt B3
Baljeu

PZH-2018-637125820

Financiële bijdrage provincie Zuid-Holland aan
traject verkenner Krimpenerwaard

Advies:
1. In te stemmen met het plan van aanpak Panorama 2050,
zoals opgesteld door de verkenner Krimpenerwaard,
mevrouw Sybilla Dekker in opdracht van de
Waardcommissie;
2. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarin PS worden
gevraagd om kennis te nemen van het plan van aanpak
Panorama 2050 van de verkenner Krimpenerwaard en
een bedrag van € 125.000 beschikbaar te stellen ten
laste van het Alertheidsbudget voor het traject van de
verkenner.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
Financiële bijdrage provincie Zuid-Holland aan traject
verkenner Krimpenerwaard
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Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouder om het financieel
en fiscaal kader in het voorstel zodanig te wijzigen dat de
drie bullits en de resumerende alinea daaronder, komen
te vervallen en dienovereenkomstig het Statenvoorstel
aan te passen. Tevens een tekstuele machtiging voor de
portefeuillehouder om de zin inzake opdrachtgeverschap
(pagina 6) in het Plan van Aanpak aan te passen.

CF1

Bom-Lemstra

PZH-2018-635966837

Procesvoorstel voor nieuwe woningmarktafspraken van het Samenwerkingsverband
Wonen Regio Rotterdam

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan het Samenwerkingsverband
Wonen Regio Rotterdam waarin de provincie instemt met
het procesvoorstel van het Samenwerkingsverband
inzake de sociale woningbouw;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
procesvoorstel voor nieuwe woningmarktafspraken van
het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam.
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief een
passage over het PZH-instrumentarium op te nemen
indien het de regio niet lukt gezamenlijk tot resultaat te
komen.

CF2

Bom-Lemstra

PZH-2018-636773773

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering
topsectoren Zuid-Holland deelplafonds en
tijdvakken

Advies:
1. De volgende deelplafonds voor 2018 voor de
subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren
Zuid-Holland vast te stellen:
a. € 3.840.000,- bedoeld voor het instrument
haalbaarheidsprojecten zoals opgenomen in paragraaf 3
van de subsidieregeling;
b. € 0,00 (nihil) voor het instrument
innovatieadviesprojecten zoals opgenomen in paragraaf
2 van de subsidieregeling;
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
c.

2.

3.

4.

5.

6.

€ 9.600.000,- bedoeld voor de instrumenten R&D
samenwerkingsprojecten klein en groot als bedoeld in
paragraaf 4 en 5 van de subsidieregeling, waarbij
maximaal 50% van dit deelplafond verleend wordt aan
R&D samenwerkingsprojecten groot als bedoeld in
paragraaf 5;
Het tijdvak van 17 april 2018 09:00 tot en met 6
september 2018 17:00 voor indiening van aanvragen
voor het instrument haalbaarheidsprojecten in de
subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren
Zuid-Holland vast te stellen;
Het tijdvak van 2 juli 2018 09:00 tot en met 6 september
2018 17:00 voor indiening van aanvragen voor de
instrumenten R&D samenwerkingsprojecten klein en
groot in de subsidieregeling MKB innovatiestimulering
topsectoren Zuid-Holland vast te stellen;
De deelplafonds en de aanvraagtijdvakken voor
subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren
Zuid-Holland te publiceren in het Provinciaal Blad;
Het persbericht over de subsidieplafonds 2018 en de
tijdvakken 2018 voor de subsidieregeling MKB
innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland vast te
stellen;
De publiekssamenvatting over het besluit
subsidieplafonds 2018 en de tijdvakken 2018 voor de
subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren
Zuid-Holland vast te stellen

Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouder om de
publiekssamenvatting aan te passen ten aanzien van het
plafond van een aanvraag voor een
innovatieadviesproject en om de inleiding van het
persbericht aan te passen. Tevens een redactionele
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machtiging voor verschrijvingen van ondergeschikte
aard.

CF3

Janssen

PZH-2018-636123823

Achtste Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit

Advies:
1. Vast te stellen de Achtste Voortgangsrapportage
Luchtkwaliteit inclusief uitvoering motie 733 over
luchtkwaliteit;
2. Vast te stellen de GS-brief waarmee de Achtste
Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit ter kennisname
wordt aangeboden aan Provinciale Staten;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de
Achtste Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit ZuidHolland.
Besluit: vastgesteld conform advies met een machtiging
voor de portefeuillehouder tot redactionele aanpassingen
in het voorstel, de brief aan PS en de
Voortgangsrapportage.

CF4

Janssen

PZH-2018-633012360

Wijziging Waterverordening Zuid-Holland en
Verordening Ruimte 2014 (aanpassing kaarten
regionale keringen)

Advies:
1. Het statenvoorstel vast te stellen waarmee de wijziging
van de Waterverordening Zuid-Holland en de wijziging
van de Verordening ruimte 2014 (aanpassing kaarten
regionale keringen) ter vaststelling worden aangeboden
aan Provinciale Staten;
2. Kennis te nemen van de inspraakreactie van de heer
Hortensius zoals weergegeven in het statenvoorstel en te
bepalen dat dit niet leidt tot aanpassing van het
wijzigingsbesluit;
3. Brief vast te stellen waarmee de heer Hortensius een
reactie ontvangt op de door hem ingediende zienswijze;
4. Te bepalen dat de wijziging van de Waterverordening
Zuid-Holland en de wijziging van de Verordening ruimte
2014 (aanpassing kaarten regionale keringen) na
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Beslissing

5.

6.

vaststelling door Provinciale Staten worden gepubliceerd
in het Provinciaal blad;
Vast te stellen de Actualisering 2017 van de Verordening
ruimte 2014, met identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2012x6006876VO-VA01, alsmede
een volledige verbeelding daarvan;
De publiekssamenvatting over de aanpassing van de
kaarten regionale keringen vast te stellen

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF5

Weber

PZH-2018-637078080

POP3 openstellingsbesluit LEADER maart 2018
en wijziging openstellingsbesluit jonge
landbouwers 2018

Advies:
1. Het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER ZuidHolland maart 2018 vast te stellen;
2. Het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit
POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018 vast te
stellen;
3. De GS brief vast te stellen waarmee Provinciale Staten
worden geïnformeerd over de besluiten onder 1 en 2;
4. De besluiten onder 1 en 2 te publiceren in het provinciaal
blad;
5. De publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit
POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2018 en
het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit
POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018, vast te
stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF6

Weber

PZH-2018-636945780

Behandelvoorstel motie 745 - Energiecampus

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan PS waarin het
behandelvoorstel voor de motie 745 – Energiecampus is
opgenomen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het
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behandelvoorstel voor de motie 745.
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouder om in de
opsomming van de concrete stappen de stand van zaken
omtrent de leerstoel nader aan te geven.

CF7

Vermeulen

PZH-2018-637374476

Samenwerking met gemeente Midden-Delfland en
het Hoogheemraadschap Delfland met betrekking
tot het grootschalig onderhoud aan en overdracht
van de N468

Advies:
1. Aan te gaan de Intentieverklaring provincie Zuid-Holland,
Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente MiddenDelfland inzake de reconstructie van de N468 en de
stabiliteitsopgave van de kering.
2. De publiekssamenvatting over de intentieverklaring
inzake de reconstructie van de N468 en de
stabiliteitsopgave van de kering vast te stellen.
Aan de Commissaris van de Koning om, na rechtsgeldige
besluitvorming door GS, gedeputeerde Verkeer en Vervoer,
de heer F. Vermeulen, te machtigen om de Intentieverklaring
provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland en
gemeente Midden-Delfland inzake de reconstructie van de
N468 en de stabiliteitsopgave van de kering met de
gemeente Midden-Delfland en het Hoogheemraadschap
Delfland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouder om het financieel
en fiscaal kader nader te concretiseren (inzake
reservering en mogelijk extra financiële middelen) .

CF8

Vermeulen

PZH-2018-628490610

Uitvoeringsbesluit HOV/R-net DAV buscorridors
Fase 1 no-regretmaatregelen

Advies:
1. Vast te stellen het statenvoorstel waarin Provinciale
Staten worden gevraagd:
a. kennis te nemen van de Fase 1 no-regretmaatregelen
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b.
c.

2.

voor HOV/R-net in het DAV-concessiegebied;
in te stemmen met het starten van de realisatiefase van
de Fase 1 no-regretmaatregelen voor HOV/R-net;
volgend op het Kaderbesluit Infrastructuur 2017 van 28
juni 2017 en het op basis daarvan in het PZI opgenomen
budget van € 15,4 miljoen in te stemmen met
beschikbaar te stellen van dit bedrag aan de Fase 1 noregretmaatregelen voor HOV/R-net ter financiering van
de maatregelen.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
Uitvoeringsbesluit HOV/R-net DAV buscorridors Fase 1
no-regretmaatregelen.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF9

Baljeu

PZH-2018-637853761

Vervolg invulling alertheidsbudget

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan PS over het Vervolg
invulling alertheidsbudget.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
Vervolg invulling alertheidsbudget.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV1

Janssen

PZH-2018-638444430

Beantwoording Statenvragen PvdA en D66 (3359)
over subsidie Leefwerf de Biesbosch

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
(3359) van PvdA en D66 d.d. 16 januari 2018 over
subsidie vanuit het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen
2017 aan Stichting Leefwerf de Biesbosch.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording Statenvragen 3359
Besluit: vastgesteld conform advies.
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SV2

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2018-638218462

Onderwerp
Vaststellen antwoorden op statenvragen PVV
gasboringen Zuid-Holland

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
van de PVV over gasboringen in Zuid-Holland (3360).
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de
besluitvorming over de beantwoording van de
statenvragen van de PVV over gasboringen in ZuidHolland (3360).
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV3

Vermeulen

PZH-2018-638256654

Beantwoording Statenvragen 3365 D66 Fietsbrug Westergouwe-Sluiseiland

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen nr.
3365 van D66 met betrekking tot Fietsbrug
Westergouwe-Sluiseiland;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording Statenvragen nr. 3365 van de D66
Besluit: vastgesteld conform advies.

