BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 6 MAART 2018

Besluitenlijst van de vergadering 20 februari 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Weber

Registratienr.
PZH-2018-639404289

Onderwerp
Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw Zuid-Holland

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen het standaardconvenant Aardgasvrije
Nieuwbouw Zuid-Holland tussen Stedin, gemeenten
en provincie, over de wederzijdse inspanning om te
komen tot aardgasvrije nieuwbouwprojecten;
2. Te machtigen dhr. J.F. Weber om namens de
provincie, convenanten opgezet conform het
standaardconvenant, gespecificeerd voor
onderscheiden gemeenten, aan te gaan;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw Zuid-Holland.
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 t.b.v. J.F. Weber, gedeputeerde
Energie, Natuur & recreatie en Landbouw, om
Convenanten Aardgasvrije Nieuwbouw Zuid-Holland met
onder meer Stedin en gemeenten namens de Provincie
Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: Vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouder om wijzigingen
aan te brengen in de publiekssamenvatting (het is
geen moeten, maar een streven), het voorstel
(toelichten dat dit een van de vormen is van het
zoeken naar alternatieven en dat het plafond is
vastgesteld op € 75.000 per aanvraag) en zo mogelijk
het convenant (er is wel een warmterecht).

A2

Vermeulen

PZH-2018-639193164

Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway

Advies:
1. Aan te gaan de bestuursovereenkomst N59 Energy
Highway met de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat
en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen
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Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Vervolg A2
2.
3.

Duiveland.
Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
over de bestuursovereenkomst N59 Energy Highway.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway.

Aangezien de CdK bevoegd is om, na rechtsgeldige
besluitvorming door GS, de juridische binding aan te gaan,
is het advies aan hem een machtiging af te geven aan dhr.
F. Vermeulen, gedeputeerde van Verkeer en Vervoer, om
de Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway met
Rijkswaterstaat en de gemeenten Goeree-Overflakkee en
Schouwen-Duiveland namens de provincie te
ondertekenen.
Besluit: Vastgesteld conform advies met een
machtiging voor de portefeuillehouder om tekstuele
wijzigingen van ondergeschikt belang door te voeren
die voortvloeien uit de laatste besprekingen met en
besluitvorming bij de partijen over de definitieve
versie van overeenkomst en brief.
A3
Bom-Lemstra/Vermeulen
639838166

PZH-2018-

Uitwerking Groeiagenda Drechtsteden

Advies:
1. Vast te stellen de intentiebrief aan de regio
Drechtsteden, waarmee Gedeputeerden Staten
aangeven dat ze de intentie hebben middelen te
reserveren ten behoeve van de ontwikkeling van de
Maakfabriek en ontwikkeling van de Spoorzone
Dordrecht-Zwijndrecht.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten,
waarmee Gedeputeerde Staten hen informeren over
bereikte resultaten in de regio Drechtsteden en de
intentie tot het reserveren van middelen zoals
genoemd onder 1;
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Onderwerp

Vervolg A3

Beslissing
3.

Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin
bekend gemaakt wordt dat Gedeputeerde Staten de
intentie hebben om middelen te reserveren ten
behoeve van de ontwikkeling van de Maakfabriek en
de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht.

Besluit: Vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouders om een zin
aan de publiekssamenvatting en de brieven toe te
voegen dat voor andere bedragen dan voor De
Maakfabriek en de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht
geen toezeggingen zijn gedaan en tevens dat deze
intentie in een bredere context staat.
CF1

Baljeu

PZH-2018-638934993

Begrotingscirculaire 2019 - 2022 gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen

Advies:
1. Vast te stellen de aanbiedingsbrief en
begrotingscirculaire 2019 - 2022 gemeenten
2. Vast te stellen de aanbiedingsbrief en
begrotingscirculaire 2019 - 2022 gemeenschappelijke
regelingen
3. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten,
waarin Provinciale Staten worden geïnformeerd over
de aanbiedingsbrieven onder 1 en 2 betreffende de
begrotingscirculaire 2019 - 2022 gemeenten en de
begrotingscirculaire 2019 - 2022 gemeenschappelijke
regelingen
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
begrotingscirculaire 2019 – 2022 gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 6 MAART 2018

Besluitenlijst van de vergadering 20 februari 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF2

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2018-638429401

Onderwerp
Brief aan VNO NCW inzake N211 Wippolderlaan

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de brief aan VNO NCW West met
betrekking tot de door hen geuite zorgen over de
mogelijke vertraging die de aanpassing van de N211
Wippolderlaan oploopt.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin
de brief onder 1 ter kennisname wordt verzonden
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief
aan VNO NCW.
Besluit: Vastgesteld conform advies met een tekstuele
wijziging voor de portefeuillehouder om waar nodig in
samenhang met besluit CF 3 de betrokkenheid van de
leden van de Burgerparticipatie toe te voegen of te
benadrukken.

CF3

Vermeulen

PZH-2018-640207000

Vergelijkingsrapportage burgerinitiatief N211
Wippolderlaan, Westlandvariant

Advies:
1. Vast te stellen brief van GS aan PS met betrekking
tot de Vergelijkingsrapportage burgerinitiatief N211
Wippolderlaan.
2. Vast te stellen publiekssamenvatting met betrekking
tot de Vergelijkingsrapportage burgerinitiatief N211
Wippolderlaan.
Besluit: Vastgesteld conform advies met een tekstuele
wijziging voor de portefeuillehouder om waar nodig de
betrokkenheid van de leden van de Burgerparticipatie
toe te voegen of te benadrukken.

CF4

Vermeulen

PZH-2018-639182933

Samenwerkingsovereenkomst Realisatie
Steekterbrug met gemeente Alphen ad Rijn en
behandelvoorstel Motie 777 Modalshift Groene
Hart

Advies:
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst
Realisatie Steekterbrug (N207) met de gemeente
Alphen aan den Rijn.
2. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarin is
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Vervolg CF4
3.

4.

opgenomen het behandelvoorstel Motie 777
Modalshift Groene Hart.
Vast te stellen de brief aan de gemeente Alphen aan
den Rijn, waarmee de gemeente wordt geïnformeerd
over motie 777.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
Samenwerkingsovereenkomst Realisatie
Steekterbrug met gemeente Alphen ad Rijn en
behandelvoorstel Motie 777 Modalshift Groene Hart.

Aan de Commissaris van de Koning om, na rechtsgeldige
besluitvorming door GS, F. Vermeulen, gedeputeerde
Verkeer en Vervoer, Metropoolregio en Vervoersautoriteit,
Communicatie en Vergunningverlening te machtigen om
de Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Steekterbrug
(N207) met de gemeente Alphen ad Rijn namens de
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: Vastgesteld conform advies.
CF5

Vermeulen

PZH-2018-639383385

Behandelvoorstel motie 779 Cofinanciering
Snelfietsroute Leiden-Katwijk

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan PS betreffende het
behandelvoorstel van de motie 779 Cofinanciering
Snelfietsroute RijnlandRoute.
2. Vast te stellen de Publiekssamenvatting over het
behandelvoorstel van de motie 779 Cofinanciering
Snelfietsroute RijnlandRoute.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

CF6

Baljeu

PZH-2018-638787937

Bestuurlijke missies China Commissaris van de
Koning, J. Smit, april 2018
en gedeputeerden A.W. Bom-Lemstra en J.N.
Baljeu, mei 2018

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarmee
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de
missie naar de provincie Hainan in China van CdK J.
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2.

Smit van 9 tot en met 11 april 2018 en over de
missie naar de provincie Hebei in China van de
gedeputeerden A.W. Bom-Lemstra en J.N. Baljeu van
12 tot en met 19 mei 2018.
Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de
bestuurlijke missie van gedeputeerden Bom –
Lemstra en Baljeu naar de provincie Hebei in China,
van 12 tot en met 19 mei 2018 en de bestuurlijke
missie van de Commissaris van de Koning naar de
provincie Hainan in China, van 9 april tot en met 11
april 2018.

Besluit: Vastgesteld conform advies.

