BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 APRIL 2018

Besluitenlijst van de vergadering 10 april 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2018-643622616

Onderwerp
Luchthavenregeling voor het testcentrum voor
Remotely Piloted Aircraft Systems op voormalig
Vliegkamp Valkenburg

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de tijdelijke luchthavenregeling voor 5 jaar
voor het testcentrum voor Remotely Piloted Aircraft
Systems op voormalig Vliegkamp Valkenburg;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
voor de luchthavenregeling voor het testcentrum voor
Remotely Piloted Aircraft Systems op voormalig Vliegkamp
Valkenburg;
3. De luchthavenregeling voor het testcentrum voor Remotely
Piloted Aircraft Systems op voormalig Vliegkamp
Valkenburg te publiceren in het Provinciaal Blad;
4. Vast te stellen de brief waarin Provinciale Staten
geïnformeerd worden over het besluit de
luchthavenregeling voor het RPAS testcentrum op
voormalig Vliegkamp Valkenburg vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A2

Vermeulen

PZH-2018-644458991

Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten
2017

Advies:
1. Vast te stellen de Voortgangsrapportage
Infrastructuurprojecten 2017 en bijlagen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de
Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2017.
3. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten waarbij
de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2017 ter
kennisname wordt aangeboden gelijktijdig met de
jaarrekening.
Besluit: vastgesteld conform advies met een machtiging
voor de portefeuillehouder om het moment van
verzending van de GS-brief aan PS te bepalen
(synchroon met de verzending van de Jaarstukken 2017).
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Besluitenlijst van de vergadering 10 april 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF1

Janssen

Registratienr.
PZH-2018-643686194

Onderwerp
Beslissing op bezwaar van Jansen Recycling
Group BV van 5 september 2017 tegen het besluit
van 25 augustus 2017 tot het opleggen van een
last onder dwangsom wegens overtreding van een
geluidsvoorschrift

Beslissing
Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de
bezwaren van Jansen Recycling Group BV van 5
september 2017 tegen het besluit van 25 augustus 2017
tot het opleggen van een last onder dwangsom ongegrond
te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.
2. De brief aan Jansen Recycling Group BV vast te stellen
met de beslissing op bezwaar tegen het besluit van 25
augustus 2017 tot het opleggen van een last onder
dwangsom.
3. De publiekssamenvatting vast te stellen over de beslissing
op de bezwaren van Jansen Recycling Group BV tegen
het besluit van 25 augustus 2017 tot het opleggen van een
last onder dwangsom.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF2

Baljeu

PZH-2018-643403354

Rapportage beleids- en subsidie-evaluaties 2017

Advies:
1. Vast te stellen de Rapportage beleids- en subsidie
evaluaties 2017.
2. Vast te stellen de GS-brief aan PS, waarin PS worden
geïnformeerd over de voortgang van de evaluatiekalender
door middel van de rapportage van in 2017 verrichte
evaluaties.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
aanbieding van de Rapportage beleids- en subsidieevaluaties 2017 aan Provinciale Staten.
Besluit: aangehouden.
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Besluitenlijst van de vergadering 10 april 2018 vastgesteld.

Volgnr.
CF3

Rapporteur

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2018-645220747

Onderwerp
Reactie GS op het aangepaste
woningbouwprogramma en de bestuurlijke
afspraken Hoeksche Waard

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan de regio Hoeksche Waard,
waarbij u besluit:
- niet in te stemmen met het aangepaste
woningbouwprogramma;
- in te stemmen met het behouden van Stougjesdijk Oost
als locatie in het programma Ruimte;
- akkoord te gaan met de bouw van maximaal 150
woningen in ’s Gravendeel West.
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten waarin
het besluit ten aanzien van het aangepaste
woningbouwprogramma en de bestuurlijke afspraken met
de Hoeksche Waard ter kennis name wordt aangeboden.
3. Vast te stellen de publieksamenvatting over het aangepaste
woningbouwprogramma van de regio Hoeksche Waard.
Besluit: vastgesteld conform advies met een machtiging
voor de portefeuillehouder om het moment van
verzending van de brieven te bepalen (na de komende
vergadering van de Stuurgroep Gebiedsprogramma
Hoeksche Waard). Tevens een tekstuele machtiging om
in de brief aan PS nadrukkelijker toe te lichten dat de
regio Hoeksche Waard en PZH afspraken met elkaar
hebben en in goed overleg zijn.

CF4

Baljeu

PZH-2018-645861074

Jaarstukken 2017 Provinciaal Fonds Nazorg
gesloten stortplaatsen Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen het statenvoorstel aan Provinciale Staten,
waarin wordt voorgesteld:
a. De jaarstukken 2017 van het Provinciaal Fonds Nazorg
gesloten stortplaatsen Zuid-Holland vast te stellen;
b. Het batig resultaat 2017 ad € 71.291 toe te voegen aan
de algemene reserve van Provinciaal Fonds Nazorg
gesloten stortplaatsen Zuid-Holland;
c. Het bestuur van het Provinciaal Fonds Nazorg gesloten
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Besluitenlijst van de vergadering 10 april 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

2.
3.

4.

stortplaatsen Zuid-Holland décharge te verlenen voor het
door hen in het jaar 2017 gevoerde financieel beheer.
Eerste portefeuillehouder te machtigen de technische
vragen van de PS-leden schriftelijk te beantwoorden.
Eerste portefeuillehouder te machtigen namens GS
redactionele wijzigingen door te voeren in de Jaarstukken
2017 Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen
Zuid-Holland.
De publiekssamenvatting bij het voorstel Jaarstukken
2016 Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen
Zuid-Holland vast te stellen.

Besluit: vastgesteld conform advies.

SV1

Vermeulen

PZH-2018-645922678

Statenvragen 3374 50PLUS Verkeersoverlast
door geopende bruggen vaarweg RijnSchiekanaal

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van schriftelijke
statenvragen 3374 Verkeersoverlast door geopende
bruggen over vaarweg Rijn-Schiekanaal met name in de
spitsuren.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij
beantwoording schriftelijke vragen 3374 Verkeersoverlast
door geopende bruggen over vaarweg Rijn-Schiekanaal
met name in de spitsuren.
Besluit: vastgesteld conform advies.

