BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 11 DECEMBER 2018

Besluitenlijst van de vergadering 3 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2018-671959595

Onderwerp
Informeren Statenleden samenwerkingsagenda
Rotterdam The Hague Airport

Beslissing
Advies:
1. In te stemmen met de Notitie ‘Stand van zaken
samenwerkingsagenda RTHA van de Bestuurlijke
Regiegroep Rotterdam The Hague Airport.
2. In te stemmen met de Oplegger locatie-onderzoek
helikopterhaven van de Bestuurlijke Regiegroep
Rotterdam The Hague Airport.
3. In te stemmen met het Locatie-onderzoek Helihaven.
4. In te stemmen met de Oplegger onderzoek en advies
kwartiermaker van de Bestuurlijke Regiegroep
Rotterdam The Hague Airport.
5. In te stemmen met Advies en conclusie kwartiermaker,
Omgevingsombudsman Rotterdam The Hague Airport.
6. In te stemmen met de Oplegnotitie evaluatie Commissie
Regionaal Overleg van de Bestuurlijke Regiegroep
Rotterdam The Hague Airport.
7. In te stemmen met de Evaluatie commissies regionaal
overleg burgerluchthavens.
8. In te stemmen met de Oplegger Economie van de
Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport.
9. In te stemmen met de Strategische notitie 2030 &
Werkplan Rotterdam The Hague Innovation Airport.
10. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee
de Staten geïnformeerd worden over de
Samenwerkingsagenda Rotterdam The Hague Airport.
11. Vast te stellen het persbericht ‘BRR: geen mogelijkheden
uitbreiding Rotterdam The Hague Airport’..
12. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de
brief aan Provinciale Staten over de
Samenwerkingsagenda Rotterdam The Hague Airport.
13. Af te zien van de actieve openbaarmaking van bijlage 10
(Strategische notitie 2030 & Werkplan RHIA) tot en met
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Besluitenlijst van de vergadering 3 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg A1)

Beslissing
21 december 2018. Te bepalen dat bijlage 10 op de dag
van de presentatie aan regiobestuurders (21 december
2018) actief openbaar gemaakt wordt, en wordt
nagezonden aan Provinciale Staten.
14. Te bepalen dat het besluit met de onderliggende
openbare stukken op 12 december 2018 actief openbaar
gemaakt worden door publicatie op de provinciale
website.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de publiekssamenvatting op te
nemen dat de Strategische notitie 2030 & Werkplan RHIA
op 21 december openbaar wordt gemaakt.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2018-670563431

Garantieverlening in de vorm van een incidentele
subsidie onder opschortende voorwaarde aan de
stichting Greenport West-Holland project TRACK

Advies:
1. Te verstrekken een garantieverlening in de vorm van een
incidentele subsidieverlening onder opschortende
voorwaarde van maximaal € 69.325,20 aan Stichting
Greenport West-Holland voor het project TRACK onder
voorbehoud van instemming door Provinciale Staten.
2. Vast te stellen het Statenvoorstel met het voorstel aan
Provinciale Staten om in te stemmen met het verlenen
van een garantie in de vorm van een incidentele subsidie
onder opschortende voorwaarde van maximaal €
69.325,20 aan Stichting Greenport West-Holland voor
het project TRACK.
3. Vast te stellen de brief aan de stichting Greenport WestHolland over de Garantieverlening in de vorm van een
incidentele subsidie onder opschortende voorwaarde van
maximaal € 69.325,20 aan de stichting Greenport WestHolland voor het project TRACK, onder voorbehoud van
instemming door Provinciale Staten.
4. Onder voorbehoud van instemming door Provinciale
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Besluitenlijst van de vergadering 3 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg A2)

5.

Staten de Letter for pre-financing first-demand guarantee
aan te gaan tussen de Provincie Zuid-Holland en de
Europese Commissie waarin wordt bevestigd dat de
Provincie Zuid-Holland een garantie verleent in de vorm
van een incidentele subsidie onder opschortende
voorwaarde aan de Stichting Greenport West-Holland.
Vast te stellen de publiekssamenvatting voor een
garantieverlening in de vorm van een incidentele
subsidie onder opschortende voorwaarde aan de
stichting Greenport West-Holland ten behoeve van het
project TRACK.

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 A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde voor ruimtelijke
ordening en wonen, economie en innovatie, luchtvaart en
grondzaken van de Provincie Zuid-Holland, om de letter for
pre-financing first-demand guarantee met de Europese
Commissie namens de Provincie Zuid-Holland te
ondertekenen.
NB. Met een beroep op artikel 3 van de Beleidsregel actieve
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering
gemaakt voor het (moment van) publiceren van de brief aan
de stichting Greenport West-Holland
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder en mevr. Baljeu om na te gaan of er
een risico bestaat van precedentwerking en om hier zo
nodig een aanvulling op toe te voegen.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 11 DECEMBER 2018

Besluitenlijst van de vergadering 3 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A3

Janssen

Registratienr.
PZH-2018-670864938

Onderwerp
Weerkrachtig Zuid-Holland, Adaptatiestrategie
voor een klimaatbestendig Zuid-Holland

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de provinciale klimaatadaptatiestrategie
"Weerkrachtig Zuid-Holland", waarin Gedeputeerde
Staten op zes thema's aangeven wat de inzet van de
provincie Zuid-Holland is en zal zijn om samen met
partners te komen tot een klimaatbestendig ZuidHolland.
2. Vast te stellen de Rapportage Programma Adaptieve
Delta.
3. Vast te stellen het Statenvoorstel over de
klimaatadaptatiestrategie "Weerkrachtig Zuid-Holland"
waarbij Provinciale Staten worden voorgesteld de door
het College van Gedeputeerde Staten vastgestelde
provinciale klimaatadaptatiestrategie “Weerkrachtig ZuidHolland” aan te wijzen als startpunt voor de ontwikkeling
van een module klimaatadaptatie voor het
Omgevingsbeleid en het gesprek hierover met partners.
4. Vast te stellen het persbericht “Weerkrachtig ZuidHolland”.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
over de klimaatadaptatiestrategie "Weerkrachtig ZuidHolland".
Besluit: vastgesteld conform advies.

A4

Baljeu

PZH-2018-671439818

Rapportage Slimmer en Sterker Bestuur in ZuidHolland 2018

Advies:
1. Vast te stellen de rapportage Slimmer en Sterker Bestuur
in Zuid-Holland 2018.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin de
rapportage Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland
2018 wordt aangeboden.
3. Vast te stellen de brief aan de Zuid-Hollandse
gemeentebesturen, waarin de rapportage Slimmer en
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Besluitenlijst van de vergadering 3 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

4.

A5

Vermeulen

PZH-2018-672116386

Evaluatie Programma mobiliteit 2014-2018

Sterker Bestuur in Zuid-Holland 2018 wordt aangeboden;
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
rapportage Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland
2018.

Besluit: vastgesteld conform advies.
Advies:
1. Vast te stellen de Evaluatie Programma mobiliteit 20142018.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de
Evaluatie Programma mobiliteit 2014-2018 ter informatie
wordt aangeboden.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
Evaluatie Programma mobiliteit 2014-2018.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder voor redactionele wijzigingen.

A6

Vermeulen

PZH-2018-673260772

Project N59 Energy Highway voortgang en
besluitvorming

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij
geïnformeerd worden over de voortgang en
besluitvorming van het project N59 Energy Highway.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
voortgang en besluitvorming van het project N59 Energy
Highway.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A7

Bom-Lemstra

PZH-2018-671948793

Motie gemeente Noordwijk extra sociale
woningbouw locatie Bronsgeest

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan het college van B&W van de
gemeente Noordwijk over dat Gedeputeerde Staten geen
bezwaar hebben tegen het bouwen van maximaal 60
extra woningen op locatie Bronsgeest ten behoeve van
de sociale huursector, mits het plangebied niet wordt
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Besluitenlijst van de vergadering 3 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg A7)

2.

3.

vergroot, het aangepaste programma binnen de regio is
afgestemd en dat definitief pas kan worden ingestemd
met de behandeling van het regionale
woningbouwprogramma in 2019.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee
de Staten worden geïnformeerd over het bouwen van
extra woningen op locatie Bronsgeest in de gemeente
Noordwijk.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie
van GS op het verzoek van het college van B&W van de
gemeente Noordwijk om het aantal woningen binnen het
plan Bronsgeest met maximaal 60 sociale huurwoningen
te verhogen.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF1

Baljeu

PZH-2018-671315392

Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2019

Advies:
1. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie
2019.
2. Te bepalen dat het Mandaatbesluit van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie
2019 bekend wordt gemaakt door plaatsing van de
bijgevoegde publicatieteksten in het provinciaal blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland voor de provinciale organisatie 2019.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF2

Baljeu

PZH-2018-666285550

Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018
voor leveringen en diensten

Advies:
1. Vast te stellen de “Algemene Inkoopvoorwaarden
Provincies 2018 voor leveringen en diensten” voor
toepassing binnen de provincie Zuid-Holland.
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Besluitenlijst van de vergadering 3 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg CF2)

Beslissing
2.

Te bepalen dat het besluit “Algemene
Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor leveringen en
diensten” wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
“Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor
leveringen en diensten”.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF3

Janssen

PZH-2018-670483849

Convenant Veilig varen doe je samen! met
Koninklijke BLN Schuttevaer en roeiverenigingen

Advies:
1. Aan te gaan het convenant ‘Veilig varen doe je samen!',
waarmee provincie Zuid-Holland, Koninklijke BLN
Schuttevaer, Delftse Studenten Roeivereniging Proteus
Eretes, Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga,
Roeivereniging De Delftsche Sport, Haagse Studenten
Roeivereniging Pelargos, Roeivereniging De Laak,
Roeivereniging Rijnland, Koninklijke Studenten
Roeivereeniging Njord, Leidsche Roei- en
Zeilvereeniging Die Leythe, Algemene Leidse Studenten
Roeivereniging Asopos De Vliet, Roeivereniging Alphen
en de Koninklijke Nederlandsche Roeibond de veiligheid
op de provinciale vaarwegen willen bevorderen.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee
de Staten geïnformeerd worden over de ondertekening
van het convenant ‘Veilig varen doe je samen!’ met
Koninklijke BLN Schuttevaer en roeiverenigingen.
3. Vast te stellen de publieksamenvatting over de inhoud en
de ondertekening van het convenant ‘Veilig varen doe je
samen!’ met Koninklijke BLN Schuttevaer en
roeiverenigingen.
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
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Besluitenlijst van de vergadering 3 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg CF3)

Beslissing
aan de heer R.A. Janssen, gedeputeerde van Water en
Vervoer over water van de Provincie Zuid-Holland, om het
convenant ‘Veilig varen doe je samen’ met Koninklijke BLN
Schuttevaer, Delftse Studenten Roeivereniging Proteus
Eretes, Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga,
Roeivereniging De Delftsche Sport, Haagse Studenten
Roeivereniging Pelargos, Roeivereniging De Laak,
Roeivereniging Rijnland, Koninklijke Studenten
Roeivereeniging Njord, Leidsche Roei- en Zeilvereeniging Die
Leythe, Algemene Leidse Studenten Roeivereniging Asopos
De Vliet, Roeivereniging Alphen en de Koninklijke
Nederlandsche Roeibond namens de Provincie Zuid-Holland
te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF4

Janssen

PZH-2018-670707659

Nader voorschrift toepassing normen
waterkwantiteit Commandeurspolder

Advies:
1. Het nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit
Commandeurspolder vast te stellen waarmee wordt
bepaald dat de norm in het weidevogelkerngebied in de
Commandeurspolder pas geldt vanaf 15 mei in plaats
van vanaf 1 maart.
2. Te bepalen dat het besluit nader voorschrift toepassing
normen waterkwantiteit wordt gepubliceerd in het
Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de brief aan het dagelijks bestuur van het
Hoogheemraadschap van Delfland over het besluit om
een nader voorschrift vast te stellen met betrekking tot
de toepassing van de normen voor waterkwantiteit.
4. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het voorstel
tot vaststellen van het nader voorschrift toepassing
normen waterkwantiteit Commandeurspolder.

NB. Met een beroep op artikel 3 van de Beleidsregel
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Besluitenlijst van de vergadering 3 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een
uitzondering gemaakt voor het (moment van) publiceren
van de concept pachtovereenkomst 2019

(Vervolg CF4)

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF5

Weber

PZH-2018-670659943

Vaststellen definitief Beheerplan bijzondere
natuurwaarden Zouweboezem

Advies:
1. Vast te stellen het Beheerplan bijzondere natuurwaarden
Zouweboezem.
2. Vast te stellen de Nota van Antwoord op de zienswijzen
bij het ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden
Zouweboezem.
3. Vast te stellen de brief aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit met het verzoek dit Natura
2000 beheerplan en de Nota van antwoord definitief vast
te stellen voor de gronden van het Rijk in het Natura
2000 gebied Zouweboezem.
4. Vast te stellen de brief aan Gedeputeerde Staten van
Utrecht over de vaststelling van het Beheerplan
bijzondere natuurwaarden Zouweboezem in verband met
de wijziging van de provinciegrens ingaande 1 januari
2019 en de verantwoordelijkheid van Gedeputeerde
Staten van Utrecht voor dit beheerplan per die datum.
5. Vast te stellen de brief aan de indieners van zienswijzen
waarin de Nota van antwoord op de zienswijzen bij het
ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden
Zouweboezem wordt aangeboden met een toelichting
over de vaststelling van het beheerplan, de Nota van
antwoord en de wisseling van bevoegd gezag per 1
januari 2019.
6. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het
Beheerplan bijzondere natuurwaarden Zouweboezem.
7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
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Besluitenlijst van de vergadering 3 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg CF5)

Beslissing
vaststelling van het definitieve beheerplan Bijzondere
natuurwaarden Zouweboezem.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF6

Weber

PZH-2018-669474242

Handelingskader vervreemding gesubsidieerde
grond

Advies:
1. Vast te stellen het Handelingskader vervreemding
gesubsidieerde grond, inhoudende de voorwaarden en
uitgangspunten waaronder de provincie gronden verwerft
waarvoor (eerder) aankoopsubsidie is verleend, met als
doel het ruilen van gronden tussen natuurbeheerders te
faciliteren.
2. Te bepalen dat het Handelingskader vervreemding
gesubsidieerde grond wordt gepubliceerd in het
Provinciaal blad.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee
de Staten worden geïnformeerd over het
Handelingskader vervreemding gesubsidieerde grond.
4. Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd
Ontwikkeling en Grondzaken voor het aankopen van
gesubsidieerde gronden overeenkomstig het
Handelingskader vervreemding gesubsidieerde grond.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
Handelingskader vervreemding gesubsidieerde grond.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF7

Weber

PZH-2018-671303644

POP3 wijzigingsbesluiten lopende kosten
LEADER, jonge landbouwers en water

Advies:
1. Het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit
POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016 vast
te stellen;
2. Het besluit tot wijziging van het Openstellingbesluit POP-
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Besluitenlijst van de vergadering 3 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg CF7)
3.
4.
5.

6.

7.

3 jonge landbouwers Zuid-Holland december 2018 vast
te stellen;
Het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit
POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland
april 2018 vast te stellen;
Het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit
POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland
september 2018 vast te stellen;
De brief aan Provinciale Staten vast te stellen waarmee
de Staten worden geïnformeerd over het besluit tot
wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 lopende
kosten LEADER Zuid-Holland 2016, het besluit tot
wijziging van het Openstellingbesluit POP-3 jonge
landbouwers Zuid-Holland december 2018, het besluit tot
wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 nietproductieve investeringen water Zuid-Holland april 2018
en het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit
POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland
september 2018;
Het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit
POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016, het
besluit tot wijziging van het Openstellingbesluit POP-3
jonge landbouwers Zuid-Holland december 2018, het
besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3
niet-productieve investeringen water Zuid-Holland april
2018 en het besluit tot wijziging van het
Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve
investeringen water Zuid-Holland september 2018 te
publiceren in het provinciaal blad;
De publiekssamenvatting vast te stellen over het besluit
tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 lopende
kosten LEADER Zuid-Holland 2016, het besluit tot
wijziging van het Openstellingbesluit POP-3 jonge
landbouwers Zuid-Holland december 2018, het besluit tot
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Besluitenlijst van de vergadering 3 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg CF7)

CF8

Bom-Lemstra

Beslissing
wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 nietproductieve investeringen water Zuid-Holland april 2018
en het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit
POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland
september 2018.

PZH-2018-671485661

Brief aan Provinciale Staten over de voortgang
van de Bestuurlijke afspraken Schieoevers
gemeente Delft – provincie Zuid-Holland

Besluit: vastgesteld conform advies.
Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de
voortgang van de bestuurlijke afspraken Schieoevers
tussen de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
voortgang van de bestuurlijke afspraken Schieoevers
tussen de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF9

Bom-Lemstra

PZH-2018-671569870

Programma SMITZH fase 3 (Smart Manufacturing
Industriële Toepassing in Zuid-Holland)

Advies:
1. Vast te stellen het programma ‘SMITZH-3; Derde fase
innovatieprogramma om de Zuid-Hollandse
maakindustrie te ondersteunen bij de toepassing van
slimme maaktechnologie’.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee
het programma ‘SMITZH-3; Derde fase
innovatieprogramma om de Zuid-Hollandse
maakindustrie te ondersteunen bij de toepassing van
slimme maaktechnologie’ ter kennisname aan de Staten
wordt gezonden.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
vaststelling door Gedeputeerde Staten van het
programma ‘SMITZH-3; Derde fase innovatieprogramma
om de Zuid-Hollandse maakindustrie te ondersteunen bij
de toepassing van slimme maaktechnologie’.
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Besluitenlijst van de vergadering 3 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om redactionele wijzigingen aan te
brengen in het rapport.

(Vervolg CF9)

CF10

Vermeulen

Beslissing

PZH-2018-670102595

Reactie op ingekomen brief van de stichting
Molenberaad d.d. 28 oktober 2018 met het
verzoek om een 6e scenario mee te nemen in
fase 2 van de Programmatische aanpak Gouwe.

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de stichting Molenberaad met
een reactie van Gedeputeerde Staten op het verzoek om
een door de stichting Molenberaad voorgesteld 6e
scenario mee te nemen in fase 2 van de
Programmatische aanpak Gouwe.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan
de stichting Molenberaad met een reactie van
Gedeputeerde Staten op het verzoek om een door de
stichting Molenberaad voorgesteld 6e scenario mee te
nemen in fase 2 van de Programmatische aanpak
Gouwe.

NB. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel
actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een
uitzondering gemaakt voor het (moment van) publiceren
van het besluit en de stukken.
Besluit: vastgesteld conform advies.
CF11

Bom-Lemstra

Gewijzigd statenvoorstel Toelichting bij gewijzigd
Statenvoorstel planbeoordeling en voorstellen
over informatievoorziening

Advies:
Vast te stellen het gewijzigd statenvoorstel Toelichting bij
gewijzigd Statenvoorstel planbeoordeling en voorstellen over
informatievoorziening
Besluit: vastgesteld conform advies.

