
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 20 MAART 2018 
 
 

Besluitenlijst van de vergadering 13 maart vastgesteld. 
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
A1 Vermeulen PZH-2018-639629835 Start aanbesteding Tjalmaweg Advies:  

1. Te starten de aanbesteding voor de realisatie en het 
beheer en onderhoud voor een periode van 10 jaar van het 
project N206 Ir. G. Tjalmaweg (onderdeel RijnlandRoute) 
via een openbare Europese aanbesteding met 
voorafgaande selectie en toepassing van de 
concurrentiegerichte dialoog. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de start van 
de aanbesteding Tjalmaweg. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
  

A2 Bom-Lemstra PZH-2018-642325887 Brief over flexibiliteit in de Verordening Ruimte Advies:  
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over 

flexibiliteit in de Verordening ruimte; 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele 
machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan 
PS iets uitgebreider toe te lichten hoe een en ander 
gelopen is en om het voorbeeld van de vrijwaringszone 
provinciale vaarwegen (pagina 2 bovenaan) te verwijderen 
en te vervangen door een ander voorbeeld. Tevens 
aandacht voor het onderscheid tussen ‘maatwerk’ en 
‘decentralisatie’ en voor experimenteren met flexibilisering. 
  

A3 Bom-Lemstra PZH-2018-640406919 
 
 
 
 
 
 
 

Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2018 
inclusief de bereikte resultaten over 2017 

Advies:  
1. Vast te stellen het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 

2018, inclusief de bereikte resultaten over 2017;  
2. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten 

waarmee het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2018 
inclusief de bereikte resultaten over 2017 ter kennisname 
voor worden gelegd aan Provinciale Staten; 

3. Vast te stellen de Publiekssamenvatting bij het voorstel 
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
Vervolg A3 Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2018 inclusief de 

bereikte resultaten over 2017 
 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

A4 Weber PZH-2018-641953647 Realisatie Natuurnetwerk Nederland Advies:  
1.  De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarin PS 

worden geïnformeerd over de voorstellen om het tempo 
van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
te verhogen en over de uitvoering van Motie 725 
(Miljoenen voor winst & weidevogels). 

2.  De brief aan de Stuurgroep Krimpenerwaard vast te 
stellen, waarin wordt aangegeven dat Gedeputeerde 
Staten instemmen met de voorgestelde wijziging van de 
procedure voor het vaststellen van de definitieve 
begrenzing van het NNN Krimpenerwaard. 

3.  De publiekssamenvatting vast te stellen, waarin wordt 
aangegeven dat Gedeputeerde Staten het tempo van de 
realisatie van het Natuurnetwerk Nederland willen 
verhogen, en dat GS hiervoor voorstellen aan Provinciale 
Staten (PS) hebben gestuurd. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele 
machtiging voor de portefeuillehouder om de brief aan PS 
te wijzigen en te vermelden dat de PZH-bijdrage aan het 
Rijk in het verleden reeds geheel verrekend is. Tevens een 
machtiging voor mevrouw Baljeu om na te gaan of een en 
ander met betrekking tot reserves en subsidies, mede in 
het kader van de aanstaande Jaarstukken 2017, correct 
opgenomen is.  
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Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 
 
CF1 Vermeulen PZH-2018-642667529 Uitwerking motie 764 aantrekkelijkheid 

bushaltes 
Advies:  
1. Vast te stellen de brief aan PS met betrekking tot de 

uitwerking motie 764 “Aantrekkelijkheid bushaltes”. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij uitwerking 

motie 764 “Aantrekkelijkheid bushaltes”. 
 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

CF2 Baljeu PZH-2018-641940975 Onderzoeksplan 2018 Eenheid Audit en 
Advies met bijbehorende Audit charter 2018 

Advies:  
1. Vast te stellen het Onderzoeksplan 2018 Eenheid Audit en 

Advies met bijbehorende Audit charter. 
2. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarin zij in kennis 

worden gesteld van het Onderzoeksplan 2018 Eenheid 
Audit en Advies met bijbehorende Audit charter. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het 
Onderzoeksplan 2018 Eenheid Audit en Advies met 
bijbehorende Audit charter. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies.  
 

CF3 Bom-Lemstra PZH-2018-638621377 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijziging vervaldatum luchthavenregeling voor 
helikopters aan de Spoorlaan in Den Haag 

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

luchthavenregeling voor helikopters aan de Spoorlaan in 
Den Haag waarmee o.a. de vervaldatum van de 
luchthavenregeling wordt gesteld op 1 april 2020; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel tot 
wijziging  van  de luchthavenregeling voor helikopters aan 
de Spoorlaan in Den Haag. 

3. De luchthavenregeling voor helikopters aan de Spoorlaan 
in Den Haag te publiceren in het Provinciaal Blad; 

4. Vast te stellen de brief waarin Provinciale Staten 
geïnformeerd wordt over het besluit de  luchthavenregeling 
voor helikopters aan de Spoorlaan in Den Haag. 
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Vervolg CF3 Besluit: vastgesteld conform advies. 

 
  

CF4 Weber PZH-2018-640400315 Green Deal Installatiebranche Advies:  
1. Aan te gaan de Green Deal Installatiebranche voor de duur 

van het project met de volgende deelnemers: Minister van 
Economische Zaken en Klimaat, UNETO-VNI; DHPA; 
NVKL; NVDE; NHK i.s.m. NBKL; BodemenergieNL; NBPI; 
OTIB; N.V. Nederlandse Gasunie en Stichting 
Installatiewerk Nederland. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Green 
Deal Installatiebranche. 

3. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de 
Green Deal Installatiebranche. 

 
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 namens de 
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele 
machtiging voor de portefeuillehouder om de koppeling te 
leggen met de Groeiagenda Drechtsteden en het thema 
onderwijs-arbeidsmarkt. 
  

CF5 Weber PZH-2017-605076053 
 
 
 
 
 
 

Bijgestelde uitvoering project Herinrichting 
Meeslouwerplas 

Advies:  
1. Aan te gaan met BAM het “Addendum bij 

Basisovereenkomst van 26 augustus 2009”, met daarin de 
bijgestelde uitvoering van het project Herinrichting 
Meeslouwerplas; 

2.  Vast te stellen bijgevoegd gezamenlijk persbericht van 
BAM en provincie naar aanleiding van de uitvoering door 
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Vervolg CF5 BAM van de werkzaamheden in de Meeslouwerplas; 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de bijgestelde 
uitvoering van het project Herinrichting Meeslouwerplas;   

4.  Ten aanzien van het Addendum als bedoeld onder 1. af te 
zien van actieve openbaarheid. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

CF6 Weber PZH-2018-642080863 Brief antwoord op GeNie Consultancy op 
initiatief zonneveld aan de Zuidoordseweg 
Goudswaard 

Advies:  
1. Vast te stellen de brief aan GeNie Consultancy met 

betrekking tot het initiatief voor een zonneveld en agro-lint 
aan de Zuidoordseweg te Goudswaard; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
over de brief aan GeNie Consultancy over het initiatief voor 
een zonneveld en agro-lint aan de Zuidoordseweg te 
Goudswaard.  

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

CF7 Janssen/ PZH-2018-640403113 
 Vermeulen 

Tweede voortgangsrapportage Impuls 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
(VTH) 

Advies:  
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de 

tweede voortgangsrapportage Impuls Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving (VTH) 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij GS-brief aan 
Provinciale Staten over de tweede voortgangsrapportage 
Impuls Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
(VTH) 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
 

CF8 Janssen PZH-2018-640286522 
 
 

Voorontwerp wijziging reglement van bestuur 
voor het waterschap Hollandse Delta 

Advies:  
1.  Voorontwerp van de wijziging van het Reglement van 

bestuur voor het waterschap Hollandse Delta vast te 
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Vervolg CF8 stellen 

2.  De brief aan het dagelijks bestuur van het waterschap 
Hollandse Delta vast te stellen waarmee het voorontwerp 
van de wijziging van het Reglement van bestuur wordt 
toegezonden 

3.  Publiekssamenvatting over het voorontwerp van de 
wijziging van het Reglement van bestuur voor het 
waterschap Hollandse Delta vast te stellen 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

CF9 Janssen PZH-2018-640240857 Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-
Holland 2018 

Advies:  
1. Vast te stellen de Subsidieregeling opruiming drugsafval 

Zuid-Holland 2018; 
2. Te bepalen dat de Subsidieregeling opruiming drugsafval 

Zuid-Holland 2018 wordt bekendgemaakt door publicatie in 
het Provinciaal Blad; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het 
besluit Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 
2018 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

SV1 Vermeulen PZH-2018-641297574 Beantwoording schriftelijke vragen 3369 PvdA 
Fietstunnel N209-Hoekeindseweg Bleiswijk 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van schriftelijke 

statenvragen 3369 PvdA Fietstunnel N209 Hoekeindseweg 
Bleiswijk; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij 
beantwoording schriftelijke vragen 3369 PvdA Fietstunnel 
N209-Hoekeindseweg Bleiswijk. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

 


