BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 3 APRIL 2018

Besluitenlijst van de vergadering 27 maart 2018 vastgesteld.

Volgnr.
A1

Rapporteur
Vermeulen

Registratienr.
PZH-2018-643490725

Onderwerp
Behandelvoorstel motie 781 GroenLinks over
publiceren van provinciale kennisgevingen

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de brief aan PS over het
behandelvoorstel motie 781. Daarin staat dat:
a. vanaf medio april tot het eind van 2018 wekelijks
wordt geadverteerd (met uitzondering van de
zomervakantie) met de boodschap dat provinciale
kennisgevingen voortaan zijn te vinden op
Overheid.nl.
b. na de zomer in een nader te bepalen periode een
enquête zal worden uitgevoerd onder de afnemers
van de kennisgevingen. Op Overheid.nl kunnen
afnemers via een link die staat bij alle provinciale
kennisgevingen doorklikken naar een korte
vragenlijst. In de advertenties in huis-aanhuisbladen wordt een oproep geplaatst om mee te
doen aan een korte (telefonische) enquête die door
het Klant Contact Centrum wordt afgenomen. De
essentie van de enquête is na te gaan wat
afnemers vinden van het digitaal publiceren van
provinciale kennisgevingen.
c. nadat de resultaten van de enquête bekend zijn, wil
GS zoals gevraagd in de motie het gesprek
aangaan met PS over de informatievoorziening en
communicatie in de richting van inwoners. In de
vergaderstukken voor dat overleg zal inzicht worden
geboden in de huidige werkwijze en zullen
alternatieve mogelijkheden worden geschetst.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
behandelvoorstel motie 781 waarin wordt voorgesteld
hoe Gedeputeerde Staten de motie willen behandelen.
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouder om in het
voorstel, de publiekssamenvatting en de brief aan PS

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 3 APRIL 2018

Besluitenlijst van de vergadering 27 maart 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
expliciet te vermelden dat provinciale kennisgevingen
sinds 1 januari 2018 niet meer in bladen of kranten (“op
papier”) gepubliceerd worden en ook niet meer zullen
worden dan alleen digitaal.

A2

Weber/Baljeu

PZH-2018-644730201

Verstrekking subsidie (in de vorm van een
lening) aan het Warmtebedrijf Rotterdam

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het
besluit van Gedeputeerde Staten van 23 februari 2018
inhoudende verstrekking van een subsidie in de vorm
van een lening aan Warmtebedrijf Holding B.V.;
2. De publiekssamenvatting vast te stellen over de
verstrekking van de subsidie (in de vorm van een
lening) aan het Warmtebedrijf Rotterdam.
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouders om in de brief
aan PS de zinsnede “Dat bedrag is … op zijn plaats zijn)
“ (pagina 2) te verwijderen en de zin in te korten tot: “Dit
toont ons commitment aan de doorontwikkeling van
een warmteleveringssysteem in Zuid-Holland.”

CF1

Janssen

PZH-2018-642075810

Vaststelling Boekjaarsubsidie tot en met 30 juni
2017 - Stichting Expertisecentrum Jeugd,
Samenleving en Opvoeding

Advies:
1. Vast te stellen de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni
2017 van Stichting Expertisecentrum Jeugd,
Samenleving en Opvoeding te Gouda op €
2.143.000,00 op grond van de uitgevoerde activiteiten,
gerealiseerde uren, behaalde baten en lasten en
exclusief de niet toegestane voorziening leegstand
pand. Dit is € 207.000,00 lager dan maximaal.
2. Niet in te stemmen met de vorming van een voorziening
leegstand pand ter grootte van € 207.000,00 ten laste
van de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 van
Stichting Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en
Opvoeding te Gouda.
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
3.

Vordering in te stellen van € 207.000,00 bij Stichting
Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Opvoeding te
Gouda waarbij de betaalde voorschotten voor de
boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 verrekend
worden.
4. Bepaald dat er voor bestemmingsreserves en de
voorziening huuregalisatie voor een totaalbedrag van €
692.046,00 geen verantwoording nodig is van Stichting
Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Opvoeding te
Gouda zodat een eventueel resterend saldo na afloop
van de bestemmingsreserves en de voorziening
huuregalisatie behouden mag worden.
5. Vast te stellen de brief aan Stichting Expertisecentrum
Jeugd, Samenleving en Opvoeding te Gouda,
betrekking hebbende op de vaststelling van de
boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017.
6.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel voor besluitvorming voor de vaststelling van de
boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 aan Stichting
Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Opvoeding te
Gouda.
Besluit: vastgesteld conform advies.
CF2

Bom-Lemstra

PZH-2018-640289625

Handelingskader Pacht 2018 -2021

Advies:
1. Vast te stellen het Handelingskader Pacht 2018 -2021
ten behoeve van de pachtuitgifte van gronden in
eigendom van de provincie Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de GS-brief waarin PS worden gevraagd
om kennis te nemen van het Handelingskader Pacht
2018 -2021.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting
Handelingskader Pacht 2018 – 2021.
4. Te bepalen dat het Handelingskader Pacht 2018 –
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
2021 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF3

Janssen

PZH-2018-642249287

Declaration of Nijmegen

Advies:
1. Aan te gaan de intentieverklaring "Declaration of
Nijmegen on Clean and Healthy Inland port cities,
regions and inland shipping sector" met betrekking tot
schone binnenvaart en binnenhavens met het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Rotterdam,
gemeente Nijmegen, provincie Gelderland, Expertiseen Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB), North Sea
Port, Mediterranean Shipping Company (MSC),
Goodfuels, Danser Group, Heineken, BCTN terminals,
Nedcargo en Portliner;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de
"Declaration of Nijmegen".
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 aan de heer Janssen, gedeputeerde
Milieu en Goederenvervoer over Water van de Provincie
Zuid-Holland, om de "Declaration of Nijmegen" met het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente
Rotterdam, gemeente Nijmegen, provincie Gelderland,
Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB), North
Sea Port, Mediterranean Shipping Company (MSC),
Goodfuels, Danser Group, Heineken, Bulk Container
Terminal Nijmegen (BCTN), Nedcargo en Portliner, namens
de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouder om het 1e
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
adviespunt, de Declaration en het machtigingsformulier
algemener te houden/breder te trekken ten opzichte van
de partijen, mochten de partijen nog wijzigen. Tevens
het verzoek om het komende evenement
“Corridorweek” (5-8 november 2018) actiever te
communiceren, onder andere in de
publiekssamenvatting.

CF4

Weber

PZH-2018-636305430

Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2019

Advies:
1. Vast te stellen het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019
inclusief de bijlagen Kaart 1 t/m 8 en de Was-wordt
tabel Natuurbeheerplan 2018-ontwerp
Natuurbeheerplan 2019;
2. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten
worden geïnformeerd over het Ontwerp
Natuurbeheerplan 2019 inclusief de bijlagen Kaart 1 t/m
8 en de Was-wordt tabel Natuurbeheerplan 2018ontwerp Natuurbeheerplan 2019;
3. Te bepalen dat het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019
inclusief bijlagen gedurende 6 weken na de vaststelling
door Gedeputeerde Staten ter inzage wordt gelegd en
deze terinzagelegging in het Provinciaal Blad wordt
aangekondigd;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het
Ontwerp Natuurbeheerplan 2019.
Besluit: vastgesteld conform advies met een
machtiging voor de portefeuillehouder om na te gaan of
het vlak ter hoogte van de kruising A13/Doenkade (nabij
de luchthaven) correct in het Natuurbeheerplan staat.
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Volgnr.
SV1

Rapporteur
Vermeulen

Registratienr.
PZH-2018-644714994

Onderwerp
Beantwoording Statenvragen 3373 CDA
Bereikbaarheid Hoeksche Waard

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3373
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording Statenvragen 3373 CDA met betrekking
tot de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard
Besluit: vastgesteld conform advies.

