
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 13 MAART 2018 
 
 

Besluitenlijst van de vergadering 6 maart 2018 vastgesteld. 
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
A1 Bom-Lemstra PZH-2018-641006842 Bestuurlijke afspraken Schieoevers gemeente 

Delft - provincie Zuid-Holland 
Advies:  
1.  Vast te stellen de bestuurlijke afspraken Schieoevers 

gemeente Delft en provincie Zuid-Holland; 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 

bestuurlijke afspraken Schieoevers gemeente Delft en 
provincie Zuid-Holland waarin de ambitie benoemd wordt 
en acties afgesproken worden; 

3.  Vast te stellen het persbericht over de ondertekening van 
de bestuurlijke afspraken Schieoevers gemeente Delft en 
provincie Zuid-Holland waarin de ambitie benoemd wordt 
en acties afgesproken worden; 

4.  Vast te stellen de GS-brief bestuurlijke afspraken 
Schieoevers gemeente Delft en provincie Zuid-Holland, 
waarmee de bestuurlijke afspraken Schieoevers tussen 
gemeente Delft en provincie Zuid-Holland ter 
kennisname aangeboden worden aan Provinciale Staten. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. Bepaald dat de 
eerste twee zinnen (Op dit … van Schieoevers)  van het 
Financieel en fiscaal kader van het GS-Voorstel (pagina 
3) worden verwijderd. 
  

A2 Bom-Lemstra PZH-2018-640990233 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussienota kantoren Zuid-Holland 2018 Advies:  
1.  De Discussienota Kantoren Zuid-Holland 2018, met 

discussiepunten voor het aanpassen van het 
kantorenbeleid, vast te stellen. 

2.  De GS brief aan PS vast te stellen, waarin de commissie 
R&L wordt gevraagd om zich uit te spreken over de 
discussiepunten uit de Discussienota Kantoren Zuid-
Holland 2018.  

3.  De publiekssamenvatting bij het voorstel Discussienota 
kantoren Zuid-Holland 2018 vast te stellen. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele 
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Vervolg A2 machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 

aan PS op te nemen dat gemeente Leiden zich kan 
vinden in de opstelling van afbeelding 1, 
Grootstedelijke toplocaties/centrumlocaties van de 
Discussienota (pagina 4). 
  

CF1 Weber PZH-2018-641006755 POP-3 openstellingsbesluit Water april 2018 en 
twee wijzigingsbesluiten 

Advies:  
1.  Het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve 

investeringen water Zuid-Holland april 2018 vast te 
stellen; 

2.  Het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-
3 Zuid-Holland vast te stellen; 

3.  Het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 
POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw 
Zuid-Holland 2017 vast te stellen; 

4.  De GS brief vast te stellen waarmee Provinciale staten 
worden geïnformeerd over de besluiten onder 1, 2 en 3; 

5.  De besluiten 1, 2 en 3 te publiceren in het provinciaal 
blad; 

6.  De publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit 
POP-3 niet productieve investeringen water Zuid-Holland 
april 2018, het besluit tot wijziging van de 
Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland en het besluit 
tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 
samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-
Holland 2017, vast te stellen. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

CF2 Weber PZH-2018-640526836 
 
 
 
 

Wijziging Subsidieregeling lokale initiatieven 
energietransitie Zuid-Holland 2017 

Advies:  
1.  Vast te stellen het besluit tot wijziging van de 

Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-
Holland 2017; 

2.  te bepalen dat dit wijzigingsbesluit in het Provinciaal Blad 
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Vervolg CF2 wordt gepubliceerd; 

3.  vast te stellen de Publiekssamenvatting over wijziging 
van de Subsidieregeling lokale initiatieven 
energietransitie Zuid-Holland 2017. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

CF3 Bom-Lemstra PZH-2018-639528611 Notitie Perspectief Groene Hart 2040 in relatie tot 
beleid Groene Hart-provincies 

Advies:  
1. Kennis te nemen van de notitie Perspectief Groene Hart 

2040 in relatie tot beleid van de Groene Hart-provincies;   
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee 

de notitie Perspectief Groene Hart 2040 in relatie tot 
beleid van de Groene Hart-provincies ter kennisname 
wordt aangeboden en waarmee invulling wordt gegeven 
aan amendement 575 Perspectief Groene Hart 2040; 

3. De publiekssamenvatting vast te stellen, die in gaat op 
de verdiepingsslag die Provinciale Staten willen maken 
op het Perspectief Groene Hart 2040. 
 

Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

CF4 Vermeulen PZH-2017-620352960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voortgang en actualisering Uitvoeringsagenda 
Samen verder fietsen 

Advies:  
1. Vast te stellen de Voortgang Uitvoeringsagenda Samen 

verder fietsen 2016-2017. 
2. Vast te stellen de geactualiseerde Bijlage 2.1 

Uitvoeringsagenda Samen verder fietsen. 
3. Eerste portefeuillehouder te machtigen om fietsprojecten 

aan de Uitvoeringsagenda toe te voegen, passend 
binnen het fietsbeleid zoals vastgelegd in het Fietsplan 
2016-2025 en de Uitvoeringsagenda Samen verder 
fietsen.  

4. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten 
worden geïnformeerd over de voortgang van de 
Uitvoeringsagenda Samen verder fietsen. 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 13 MAART 2018 
 
 

Besluitenlijst van de vergadering 6 maart 2018 vastgesteld. 
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
Vervolg CF4 5. Vast te stellen de brief en de memo aan de 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over 
voortgang aanpak Fietsparkeren bij stations Zuid-
Holland. 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting en het 
persbericht over de voortgang en actualisering van de 
Uitvoeringsagenda Samen verder fietsen. 
 

Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

CF5 Vermeulen PZH-2018-640591201 Uitvoeringsovereenkomst Tjalmaweg met 
Oegstgeest 

Advies:  
1. Aan te gaan de uitvoeringsovereenkomst Tjalmaweg met 

de gemeente Oegstgeest ten behoeve van de verbreding 
van de N206 Ingenieur G. Tjalmaweg en Torenvlietbrug 
als onderdeel van de RijnlandRoute. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
Uitvoeringsovereenkomst Tjalmaweg met Oegstgeest.  

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

CF6 Janssen PZH-2018-638194496 
 
 
 
 

Subsidievaststelling Stichting Zorgbelang Zuid-
Holland - Boekjaar tot en met 30 juni 2017 

Advies:  
1.  In te stemmen met de vorming van een 

bestemmingsreserve ter grootte van € 30.570,00 voor de 
herinrichting van het bedrijfsbureau ten laste van de 
boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 van Stichting 
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Vervolg CF6 Zorgbelang Zuid-Holland te Gouda. 

2.  Vast te stellen de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 
2017 van Stichting Zorgbelang Zuid-Holland te Gouda op 
maximaal zijnde € 1.193.596,00 op grond van de 
uitgevoerde activiteiten, gerealiseerde uren, behaalde 
baten en lasten en inclusief toegestane 
bestemmingsreserve voor de herinrichting van het 
bedrijfsbureau. 

3.  Bepaald dat er voor de bestemmingsreserve voor 
advies- en uitvoeringskosten geen verantwoording nodig 
is van Stichting Zorgbelang Zuid-Holland te Gouda zodat 
een eventueel resterend saldo na afloop van de 
bestemmingsreserve behouden mag worden. 

4.  Vast te stellen de brief aan Stichting Zorgbelang Zuid-
Holland te Gouda, betrekking hebbende op de 
vaststelling van de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 
2017. 

5.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
voor besluitvorming voor de vaststelling van de 
boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 aan Stichting 
Zorgbelang Zuid-Holland te Gouda. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

CF7 Bom-Lemstra PZH-2018-642267727 Gewijzigde brieven mbt. geactualiseerde 
regionale woonvisies Drechtsteden en Goeree-
Overflakkee 

Advies:  
1.  Vast te stellen de gewijzigde brieven aan de regio’s 

Drechtsteden en Goeree-Overflakkee met betrekking tot 
de geactualiseerde regionale woonvisies, naar 
aanleiding van het verzoek van de Statencommissie 
Ruimte en Leefomgeving daartoe op 7 maart 2018. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het 
vaststellen van de gewijzigde brieven over de 
geactualiseerde regionale woonvisies Drechtsteden en 
Goeree-Overflakkee. 
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Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele 
machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan de Drechtsteden toe te voegen dat ook inzake de 
A15 vanuit de woonopgave geïnvesteerd wordt en 
hetzelfde in de brief aan Goeree-Overflakkee voor wat 
betreft de N59. 
  

SV1 Vermeulen PZH-2018-641610512 Statenvragen SP 3367 Gebrekkige 
Toegankelijkheid stations Merwede-Lingelijn 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 

3367 SP met betrekking tot de gebrekkige 
toegankelijkheid stations Merwede-Lingelijn. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording Statenvragen 3367 SP met betrekking tot 
gebrekkige toegankelijkheid stations Merwede-Lingelijn. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

SV2 Vermeulen PZH-2018-641494196 Beantwoording Statenvragen 3368 PvdD 
Duurzaam bushokje 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 

3368 PvdD met betrekking tot de duurzaamheid van 
bushaltes. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording Statenvragen 3368 PvdD met betrekking 
tot de duurzaamheid van bushaltes. 
 

Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

 


