BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 24 APRIL 2018

Besluitenlijst van de vergadering 17 april 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Baljeu

Registratienr.

PZH-2018-646077549

Onderwerp

Reactie accountantsverslag 2017

Beslissing

Advies:
1. De GS-brief, als reactie op het accountantsverslag 2017,
gericht aan Provinciale Staten, vast te stellen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het doel van
het accountantsverslag en het eindoordeel van de
accountant met betrekking tot de controle van de
provinciale jaarrekening 2017.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A2

Janssen

PZH-2018-646021147

Beslissing op bezwaar van Vopak Terminal
Europoort B.V. van 9 november 2017

Advies:
1. In afwijking van het advies van de bezwarencommissie de
bezwaren van Vopak Terminal Europoort B.V. van 9
november 2017 tegen het besluit van 29 september 2017
tot het opleggen van een last onder dwangsom wegens
overtreding van de verleende vergunning ongegrond te
verklaren;
2. De brief met de beslissing op bezwaar aan Vopak Terminal
Europoort B.V. vast te stellen;
3. De publiekssamenvatting over de beslissing op de
bezwaren van Vopak Terminal Europoort B.V. van 9
november 2017 vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A3

Janssen

PZH-2018-642575572

Notitie Stiltegebieden in Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen de notitie Stiltegebieden in Zuid-Holland die
ten behoeve van Provinciale Staten is opgesteld.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de
notitie Stiltegebieden in Zuid-Holland aan Provinciale
Staten wordt aangeboden.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het
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Besluitenlijst van de vergadering 17 april 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
besluit Notitie stiltegebieden in Zuid-Holland
Besluit: vastgesteld conform advies.

A4

Weber

PZH-2018-646227783

Bespreking stand van zaken energiebeleid
‘Meterstand energieagenda 2016-2020-2050’

Advies:
1. Het document Meterstand energieagenda 2016-2020-2050
vast te stellen;
2. GS-brief aan PS over Meterstand energieagenda 20162020-2050 vast te stellen;
3. De publiekssamenvatting bij de Meterstand energieagenda
2016-2020-2050 vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouder om in de
publiekssamenvatting een kernboodschap te vervatten en
waar relevant in het voorstel, het Meterstand-document of
de brief aan PS een financieel overzicht toe te voegen over
de financiële uitputting. Tevens op pagina 11 van het
document de paragraaf “Duurzame OV-concessies” (geen
leidend principe, maar uitgangspunt is het
bestuursakkoord zero emissie busvervoer en “wordt
gestreefd naar” ipv “wordt ingezet”) en het kader bovenaan
(“bijna energieneutraal” en “geplande renovatie en
verduurzaming”) aanpassen. Eveneens Waste to
Chemicals wijzigen in Waste to Chemistry en in de brief
aan PS toelichten dat er over gediscussieerd kan worden
of met deze cijfers de resultaten gehaald worden.

CF1

Weber

PZH-2018-646637342

Adviesrapport versnelling energietransitie
installatiebranche

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan PS over het adviesrapport
‘Versnelling energietransitie installatiebranche’.
2. Kennis te nemen van het adviesrapport ‘Versnelling
energietransitie installatiebranche’.
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Besluitenlijst van de vergadering 17 april 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
adviesrapport ‘Versnelling energietransitie installatiebranche’
Besluit: vastgesteld conform advies met dien verstande dat
van het adviesrapport wordt kennisgenomen, het wordt
niet vastgesteld. Tevens een tekstuele machtiging voor de
portefeuillehouder om de brief aan PS aan te passen, met
name ten aanzien van de paragrafen “Adviezen die reeds
worden uitgevoerd” (wat is de rolneming PZH?) en
“Adviezen die we (op dit moment) niet overnemen”
(opvatting college expliciteren en laatste zin bij eerste
aandachtstreepje weglaten).

CF2

Vermeulen

PZH-2018-646158817

Resultaten consultatie vervoerders n.a.v.
amendement 578

Advies:
1. Vast te stellen de GS brief aan PS, waarmee PS worden
geïnformeerd over de resultaten van de consultatie van de
vervoerders n.a.v. amendement 578. GS adviseren PS om
te kiezen voor variant 2 en de tariefverlaging af te kopen
voor de resterende looptijd van de concessies/ contract,
met uitzondering van de concessies DAV en TAG.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de resultaten
van de consultatie van de vervoerders zoals verwoord in
de GS-brief.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF3

Bom-Lemstra

PZH-2018-646158817

Motie 792 - aansluiting statiegeldalliantie

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarin het
behandelvoorstel voor de motie 792 – Aansluiten bij de
statiegeldalliantie is opgenomen;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
behandelvoorstel van de motie 792- Aansluiten bij de
statiegeldalliantie.
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Besluitenlijst van de vergadering 17 april 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF4

Weber

PZH-2018-641460180

LNV en Samenwerkingsovereenkomst Boeren
voor Natuur

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit waarin wordt aangegeven dat
GS instemmen met het verzoek van het ministerie om uit te
treden uit de samenwerkingsovereenkomst Pilot Boeren
voor Natuur in de polder van Biesland met de gemeenten
Delft en Pijnacker Nootdorp, het Hoogheemraadschap van
Delfland, het Stadsgewest Haaglanden ( reeds
uitgetreden) en de provincie Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel van
het ministerie van LNV om uit de
samenwerkingsovereenkomst te treden
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF5

Weber

PZH-2018-632027306

Vaststelling Natura 2000 beheerplan
Kennemerland-Zuid

Advies:
1. De Nota van antwoord bij het Natura 2000 beheerplan
Kennemerland-Zuid vast te stellen, waarin de ontvangen
zienswijzen worden samengevat en beantwoord.
2. Het Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid voor de
gronden in de provincie Zuid-Holland vast te stellen, en in
te stemmen met de overige delen van het beheerplan.
3. De brief aan de provincie Noord-Holland vast te stellen,
waarin het besluit van Gedeputeerde Staten tot vaststelling
van het beheerplan en Nota van antwoord wordt
medegedeeld.
4. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee de
Nota van antwoord, het beheerplan en de brief aan de
provincie Noord-Holland ter kennisname worden
aangeboden aan PS.
5. De publiekssamenvatting inzake het Natura 2000
beheerplan Kennemerland-Zuid vast te stellen.
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Besluitenlijst van de vergadering 17 april 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF6

Vermeulen

PZH-2018-645467637

Afsprakenkader aanbesteding Openbaar
Vervoer concessiegebied Zuid-Holland Noord
2020

Advies:
1. Aan te gaan de overeenkomst ”Afsprakenkader
Aanbesteding Openbaar vervoer concessiegebied ZuidHolland Noord 2020” met de regio’s Midden-Holland en
Holland Rijnland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
overeenkomst “Afsprakenkader Aanbesteding Openbaar
vervoer concessiegebied Zuid-Holland Noord 2020”.
3. Vast te stellen de GS-brief aan PS over “Afsprakenkader
Aanbesteding Openbaarvervoer concessie Zuid-Holland
Noord 2020”.
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 F. Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en
Vervoer, om de overeenkomst “Afsprakenkader Aanbesteding
Openbaar vervoer concessiegebied Zuid-Holland Noord 2020”
namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging aan de portefeuillehouder om in de brief aan PS
de duurzaamheidscomponent (CO2-neutraal overgaan)
nader te benoemen.

CF7

Vermeulen

PZH-2018-644428043

Aanvraag Rijkswaterstaat tot verhoging
incidentele subsidie en wijziging looptijd
project Aansluiting A15-N3

Advies:
1. Te verhogen de aan Rijkswaterstaat West Nederland Zuid
verleende incidentele subsidie met € 472.637,00 voor het
project Aansluiting A15-N3 waarmee het totaal verleende
subsidiebedrag € 13.774.637,00 bedraagt.
2. Vast te stellen het voorschot ter grootte van €
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Besluitenlijst van de vergadering 17 april 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

3.

4.

5.

10.379.710,00 (80% van € 12.974.637,00) te betalen in 1
termijn aan Rijkswaterstaat West Nederland Zuid voor het
project Aansluiting A15-N3.
Te wijzigen de looptijd van de meerjarige incidentele
subsidie van het project Aansluiting A15-N3 van 1
november 2014 tot en met 1 juli 2018 naar 1 januari 2017
tot en met 31 december 2020.
Vast te stellen de brief aan Rijkswaterstaat West
Nederland Zuid te Rotterdam, inhoudende de besluiten
onder 1,2 en 3 betrekking hebbende op verhoging, uit te
betalen voorschot en wijziging looptijd van de meerjarige
incidentele subsidie voor het project Aansluiting A15-N3.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verhoging
en wijziging looptijd van de meerjarige incidentele subsidie
voor het project Aansluiting A15-N3.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF8

Janssen

PZH-2018-646235397

Subsidieregeling opruiming drugsafval 2018
met aangepaste openstelling

Advies:
1. Vast te stellen de Subsidieregeling opruiming drugsafval
Zuid-Holland 2018;
2. Te bepalen dat de Subsidieregeling opruiming drugsafval
Zuid-Holland 2018 wordt gepubliceerd in het Provinciaal
Blad;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het
besluit Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland
2018;
4. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
waarmee de Subsidieregeling opruiming drugsafval ZuidHolland 2018 ter kennisname wordt toegezonden
Besluit: vastgesteld conform advies.
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Besluitenlijst van de vergadering 17 april 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF9

Janssen

Registratienr.
PZH-2018-643685646

Onderwerp
Vaststelling ontwerpbesluit tot herziening van
de veiligheidscontour Eemhaven en Distripark
Albrandswaard ter hoogte van de locatie Abel
Tasmanstraat 41 te Albrandswaard

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen het ontwerpbesluit tot herziening van de
veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard
ter hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat 41 te
Albrandswaard, waarin de beleidsmatige grens wordt
gelegd tot waar de grenswaarde van het plaatsgebonden
risico 10-6/jaar van inrichtingen vallend onder het Besluit
externe veiligheid inrichtingen mag reiken.
2. Het ontwerpbesluit vrij te geven voor inspraak conform de
procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
vaststelling ontwerpbesluit tot herziening van de
veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard
ter hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat 41 te
Albrandswaard.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF10

Bom-Lemstra

PZH-2018-645206931

Behandelvoorstel motie 782 (gezonde
leefomgeving) naar aanleiding van
Ambitienotitie
Omgevingsbeleid

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten met het
behandelvoorstel voor motie 782 over hoe de provincie
vanuit haar rollen, taken en bevoegdheden kan bijdragen
aan een gezonde leefomgeving.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin, naar
aanleiding van motie 782, toegelicht wordt hoe verkend
wordt op welke wijze de provincie kan bijdragen aan een
gezonde leefomgeving.
Besluit: vastgesteld conform advies met dien verstande dat
(in de brief aan PS) de term “Rijke Groenblauwe
Leefomgeving” aangehouden wordt.
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Besluitenlijst van de vergadering 17 april 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF11

Baljeu

Registratienr.
PZH-2018-643403354

Onderwerp
Rapportage beleids- en subsidie-evaluaties
2017 (aangehouden 17 april 2018)

Beslissing
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 subsidie-evaluaties 2017 aan
Provinciale Staten
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV1

Bom-Lemstra

PZH-2018-646963381

Beantwoording Statenvragen 3376 PvdD
uitbreiding varkensstal Zoeterwoude

Advies:
1.
Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen van
de
PvdD met betrekking tot de uitbreiding van een
varkensstal in Zoeterwoude conform het bijgevoegde
concept.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3376.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV2

Weber

PZH-2018-646099168

Beantwoording Statenvragen 3377 PvdD en
GL - Schorsing PAS Vergunningen door Raad
van State

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke
vragen nr. 3377 (PvdD en GL) over de schorsing van PAS
Vergunningen door de Raad van State;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de schriftelijke vragen nr. 3377 (PvdD
en GL) over de schorsing van PAS Vergunningen door de
Raad van State.
Besluit: vastgesteld conform advies.
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Besluitenlijst van de vergadering 17 april 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

SV3

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2018-646590297

Onderwerp
Statenvragen 3378 CDA Best bereikbare
provincie

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3378 m.b.t. de beste bereikbare provincie conform het
bijgevoegde concept
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen nr. 3378
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV4

Weber

PZH-2018-646750173

Beantwoording schriftelijke vragen 3380 PvdD
- Vervolgvragen ontheffing gebruik geweer
eendenkooien

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen
nr. 3380 (PvdD) over ontheffing gebruik geweer binnen
afpalingskring eendenkooien;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de schriftelijke vragen nr. 3380 (PvdD)
over ontheffing gebruik geweer binnen afpalingskring
eendenkooien
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV5

Janssen

PZH-2018-646071888

Statenvragen 3381 PvdD – Binnenvaart

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3381 van de Partij voor de Dieren over Binnenvaart;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de
beantwoording van de Statenvragen 3381 van de Partij
voor de Dieren over Binnenvaart
Besluit: vastgesteld conform advies met dien verstande dat
inhoudelijk nagegaan zal worden of in de beantwoording
op vraag 7 de term “onvoldoende” mogelijk “voldoende”
moet zijn.
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Besluitenlijst van de vergadering 17 april 2018 vastgesteld.

Volgnr.
SV6

Rapporteur
Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2018-646743057

Onderwerp
Antwoorden schriftelijke vragen 3382 van D66
CDA SP VVD met betrekking tot VRM
windlocaties Hellevoetsluis

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3382 van D66 CDA SP VVD met betrekking tot VRM
windlocaties Hellevoetsluis conform het bijgevoegde
concept;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3382.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV7

Vermeulen

PZH-2018-647088538

Statenvragen PVV 3379 Merwede-Lingelijn
(MLL) Boven-Hardinxveld

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3379 PVV met betrekking tot Merwede-Lingelijn (MLL)
Boven-Hardinxveld.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording Statenvragen 3379 PVV met betrekking tot
Merwede-Lingelijn (MLL) Boven-Hardinxveld.
Besluit: vastgesteld conform advies.

