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A1 Weber PZH-2018-638835844 Green Deal Marktordening 

Warmtetransportnetten 
Advies:  
1. Aan te gaan de Green Deal Marktordening 

Warmtetransportnetten voor de duur van het project met 
de volgende deelnemers: het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,de Gasunie, 
het Havenbedrijf Rotterdam, het Warmtebedrijf 
Rotterdam en Eneco. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin zij 
worden geinformeerd  over de Green Deal Marktordening 
Warmtetransportnetten. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Green 
Deal Marktordening Warmtetransportnetten. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning (CdK), 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 J.F. Weber, gedeputeerde 
Energie van de Provincie Zuid-Holland, om de Green Deal 
Marktordening Warmtetransportnetten met het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties, de Gasunie, het Havenbedrijf 
Rotterdam, het Warmtebedrijf Rotterdam en Eneco, namens 
de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele 
machtiging voor de portefeuillehouder om de 
publiekssamenvatting bondiger te formuleren in relatie 
tot het hoe en waarom van de Green Deal. 
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CF1 Bom-Lemstra PZH-2018-638452070 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen 

2017 Openstellingsbesluit 2018 
Advies:  
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2018 voor de 

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-
Holland 2017; 

2. Te bepalen dat het besluit onder 1 bekend wordt 
gemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad;  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het 
Openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling 
planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies 
  

CF2 Weber PZH-2018-636002101 Incidentele subsidieverlening Energie Transitie 
Partners BV - Innovatiecluster Warmte 
Westland-Oostland 

Advies:  
1.  Te verlenen een meerjarige incidentele subsidie 2017-

2019 van maximaal € 300.000,00 aan Energie Transitie 
Partners B.V. voor uitvoering van de voorbereidingsfase 
en de initiatieffase van het project Innovatiecluster 
Warmte Westland-Oostland, onder voorbehoud van 
instemming met het hiertoe strekkende 
ontwerpsubsidiebesluit door Provinciale Staten. 

2.  Vast te stellen de betaling van het voorschot van € 
240.000,00 in meerdere termijnen aan Energie Transitie 
Partners B.V. voor uitvoering van de voorbereidingsfase 
en de initiatieffase van het project Innovatiecluster 
Warmte Westland-Oostland, onder voorbehoud van 
instemming met het ontwerpsubsidiebesluit als bedoeld 
onder 1 door Provinciale Staten. 

3.  Vast te stellen het statenvoorstel waarin aan Provinciale 
Staten wordt voorgesteld in te stemmen met het 
ontwerpsubsidiebesluit als bedoeld onder 1. 

4.  Vast te stellen de brief aan Energie Transitie Partners 
B.V., inhoudende de besluiten onder 1 en 2, betrekking 
hebbende op een meerjarige incidentele subsidie 2017-
2019 voor uitvoering van de voorbereidingsfase en de 
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initiatieffase van het project Innovatiecluster Warmte 
Westland-Oostland. 

5.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
voor besluitvorming voor een meerjarige incidentele 
subsidie 2017-2019 aan Energie Transitie Partners B.V. 
voor uitvoering van de voorbereidingsfase en de 
initiatieffase van het project Innovatiecluster Warmte 
Westland-Oostland. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele 
machtiging voor de portefeuillehouder om de spreiding 
van de uitbetaling van het subsidiebedrag te wijzigen in € 
150.000 in 2018 en € 150.000 in 2019. 
  

CF3 Weber PZH-2018-638483265 Beantwoording brief van bewonerscomité 
LindtWind Zwijndrecht die gericht was aan de 
Statenleden van PS van 5 december 2017 

Advies:  
1.  Vast te stellen de brief aan Bewonerscomité LindtWind 

Zwijndrecht waarmee Gedeputeerde Staten aangeven op 
dit moment geen antwoorden te geven op de gestelde 
vragen, omdat deze vragen ook zijn ingebracht in 
zienswijzen in een nog lopende procedure aanvraag 
Omgevingsvergunning; 

2.  Vast te stellen de brief aan PS waarmee de brief onder 1 
ter kennisneming wordt verzonden; 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de 
beantwoording brief aan Bewonerscomité LindtWind 
Zwijndrecht, welke eveneens in afschrift aan de 
Statenleden van PS wordt verzonden. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele 
machtiging voor de portefeuillehouder om de 
publiekssamenvatting en de brief aan het 
Bewonerscomité minder formeel van schrijfstijl op te 
stellen. 
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CF4 Weber PZH-2018-639471302 Voortgangsbrief windenergie 2017 Advies:  

1.  De Voortgangsbrief windenergie 2017 aan Provinciale 
Staten vast te stellen. 

2.  De publiekssamenvatting over de Voortgangsbrief 
windenergie 2017vast te stellen. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele 
machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
publiekssamenvatting (eerste zin) “te realiseren” te 
wijzigen in: “planologisch mogelijk te maken”. 
 
  

CF5 Vermeulen PZH-2018-637178678 Samenwerkingsovereenkomst en 
uitvoeringsovereenkomst Tjalmaweg 
aangegaan met de gemeente Katwijk 

Advies:  
1. Het verzoek van de gemeente Katwijk om de 

aanbesteding en gunning van het ontwerp en realisatie 
van de rotonde Torenvlietslaan op te nemen in de 
Samenwerkingsovereenkomst te honoreren.  

2. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeente Katwijk ten behoeve van de verbreding van de 
N206 Ingenieur G. Tjalmaweg als onderdeel van de 
RijnlandRoute en Uitvoeringsovereenkomst met de 
gemeente Katwijk ten behoeve van de verbreding van de 
N206 Ingenieur G. Tjalmaweg als onderdeel van de 
RijnlandRoute  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt 
aangegeven dat de gemeente Katwijk en de provincie 
Zuid-Holland een samenwerkingsovereenkomst en 
uitvoeringsovereenkomst aangaan ten behoeve van de 
realisatie van de Tjalmaweg. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige 
besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische binding aan 
te gaan, is het advies aan de Commissaris een machtiging af 
te geven aan F. Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Milieu 
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van de Provincie Zuid-Holland, om de samenwerkings- en 
uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Katwijk namens 
de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 
Besluit: vastgesteld conform advies  
 

CF6 Vermeulen PZH-2018-638386326 Bestuurlijke brief Ontwerptracébesluit A15 
Papendrecht - Sliedrecht 

Advies:  
1.  Vast te stellen de brief aan de Directie Participatie van 

het Rijk over het Ontwerptracébesluit A15 Papendrecht – 
Sliedrecht waarmee wordt aangegeven dat het project en 
de bijbehorende boodschap van de Minister worden 
ondersteund en dat wordt ingestemd met de teksten en 
rapporten; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin de 
voorgeschiedenis van het project A15 Papendrecht – 
Sliedrecht, de aanleiding en inhoud van de brief worden 
beschreven. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies  
 

CF7 Vermeulen PZH-2018-636697867 Aanpak amendement 578 verlaging OV-tarieven Advies:  
1. Vast te stellen de GS brief aan PS, waarmee PS worden 

geïnformeerd over de aanpak van Amendement 578 
verlaging OV-tarieven. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de aanpak 
van het amendement 578 verlaging OV-tarieven. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies  
 

CF8 Janssen/Vermeulen PZH-2018-636132454 Vaststellen bijlage risicogericht toezicht Advies:  
1. Vast te stellen de bijlage risicogericht toezicht van de 

nota VTH 2018-2021; 
2. Op grond van artikel 1, eerste lid van de 

Inspraakverordening Zuid-Holland geen inspraak te 
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verlenen, omdat de bijlage risicogericht toezicht geen 
beleidsnota betreft; 

3. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan Provinciale 
Staten, waarmee de bijlage risicogericht toezicht ter 
kennisname wordt aangeboden; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de bijlage 
risicogericht toezicht. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies met een redactionele 
machtiging voor de portefeuillehouder om de brief en de 
bijlage te actualiseren. 
  

CF9 Baljeu PZH-2018-640061633 Mandaat en machtiging in het kader van het 
sluiten door het IPO van een 
raamovereenkomst met ElipsLife ten behoeve 
van een verzekeringsproduct in het kader van 
het ondervangen van het hiaat in de Algemene 
nabestaandenwet 

Advies: 
1.  Mandaat te verlenen aan de heer mr. H.M. Meijdam, 

algemeen directeur van het IPO, om mede namens 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een 
raamovereenkomst te sluiten met  ElipsLife ten behoeve 
van een verzekeringsproduct in het kader van het 
ondervangen van het hiaat in de Algemene 
nabestaandenwet; 

2.  De brief vast te stellen waarin onder andere het besluit 
onder 1 aan de algemeen directeur van het IPO worden 
bekendgemaakt; 

3.  De publiekssamenvatting vast te stellen over het sluiten 
door het IPO mede namens de provincie Zuid-Holland 
van een raamovereenkomst met Elipslife ten behoeve van 
een verzekeringsproduct in het kader van het 
ondervangen van het hiaat in de Algemene 
nabestaandenwet. 

 NB 
 Aangezien de Commissaris van de Koning, na 

rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is op 
basis van artikel 176 Provinciewet de juridische binding 
aan te gaan, is het voorstel aan hem een machtiging af te 
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geven aan de heer mr. H.M. Meijdam, algemeen directeur 
van het IPO, om de provin¬cie Zuid-Holland te 
vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de 
raamovereenkomst met ElipsLife ten behoeve van een 
verzekeringsproduct in het kader van het ondervangen 
van het hiaat in de Algemene nabestaandenwet 

 
Besluit: vastgesteld conform advies 
 

SV1 Weber PZH-2018-638881037 Beantwoording Statenvragen 3362 m.b.t. 
pulskor en gevolgen voor visserij sector in Zuid-
Holland 

Advies:  
1.  Vast te stellen de beantwoording van statenvragen 3362 

(CDA, SGP & CU) met betrekking tot pulskor en 
gevolgen voor de visserij sector in Zuid-Holland. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de 
beantwoording van statenvragenvragen 3362 (CDA, SGP 
& CU) met betrekking tot pulskor en gevolgen voor de 
visserij sector in Zuid-Holland. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies 
  

SV2 Baljeu PZH-2018-638778210 Beantwoording statenvragen nr. 3363 PVV over 
schenkingen GS 

Advies:  
1.  Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen nr. 

3363 PVV "schenkingen GS". 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording statenvragen nr. 3363 PVV "schenkingen 
GS" 

 
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele 
machtiging voor de portefeuillehouder om de 
beantwoording van vraag 1 in lijn te brengen met lid 1 van 
artikel 10 van de door PS vastgestelde Gedragscode 
Integriteit gedeputeerden en commissaris van de Koning, 
november 2016 (nr. 6957).  
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SV3 Weber PZH-2018-639383542 Statenvragen 3366 VVD - Stop op de 

geitenhouderij – onterecht? 
Advies:  
1.  Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen no. 

3366 van de VVD "Stop op de geitenhouderij - 
onterecht?” conform het bijgevoegde concept 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording Statenvragen no. 3366 van de VVD. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies  
 

SV4 Weber PZH-2018-639728147 Statenvragen 3364 PvdA en SP - Fosfaat fraude 
melkveehouderij 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen no. 

3364 van de SP en van de PvdA "Fosfaat fraude 
melkveehouderij", conform het bijgevoegde concept. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording Statenvragen no. 3364 van de SP en van 
de PvdA. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies 
  

 


