BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 AUGUSTUS 2017

Besluitenlijst van de vergadering 4 juli 2017 vastgesteld.

Volgnr.

A1

Rapporteur

Registratienr.

Bom-Lemstra

PZH-2017-609320984

Onderwerp

Discussienota detailhandel Zuid-Holland 2017

Beslissing

Advies:
1. Discussienota detailhandel Zuid-Holland 2017,
inhoudende voorstellen voor bijstelling van provinciaal
detailhandelsbeleid, vast te stellen;
2. GS-brief aan PS vast te stellen, waarin PS worden
gevraagd om zich uit te spreken over de voorstellen
uit de Discussienota detailhandel Zuid-Holland 2017;
3. De publiekssamenvatting bij het voorstel
Discussienota detailhandel Zuid-Holland 2017 vast te
stellen.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de brief nader te specificeren
welke onderdelen een voorstel zijn vanuit het College
en welke onderdelen ter bespreking en nadere
invulling zijn voor de Staten. Tevens machtiging om in
de nota enkele tekstuele wijzigingen aan te brengen en
het kopje en de beschrijving bij het Fonds aan te
passen.

A2

Weber PZH-2017-606426348

Beantwoording Motie 651 CO2 voetafdruk
organisatie PZH

Advies:
1. Kennis te nemen van de rapportage: CO2 voetafdruk
van de provinciale organisatie 2015;
2. Indicator in de begroting op te nemen: "CO2 voetprint
van de organisatie inclusief beheer en onderhoud
infra en OV-concessies (ton CO2)";
3. Antwoordbrief aan PS betreffende de motie 651 vast
te stellen;
4. De publiekssamenvatting betreffende motie 651 vast
te stellen, waarin is aangegeven dat de CO2voetafdruk van de provinciale organisatie
(bedrijfsvoering OV-concessies en aanleg en beheer
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg A2)

Beslissing

en onderhoud va (vaar)wegen) in 2015 is bepaald op
64.000 ton CO2 en een ambitie is verwoord voor 2030
van 22.500 ton CO2.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in overleg met dhr. Vermeulen
de tekst van de brief aan de Staten aan te vullen zodat
bij enkele gegevens uit de rapportage wordt toegelicht
wat de inzet van de provincie daarvoor is. Ook wordt
aangegeven dat het een transitie betreft die over een
langere periode zal verlopen.

A3

Weber PZH-2017-610580049

Behandelvoorstel Motie 719 VVD - Vergoeding
schade zomerganzen

Advies:
1. Vast te stellen de GS brief - Behandelvoorstel Motie
719 VVD - Vergoeding schade zomerganzen - DOS2017-0006160;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de GS
brief - Behandelvoorstel Motie 719 VVD - Vergoeding
schade zomerganzen - DOS-2017-0006160.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF1

Weber PZH-2017-606797664

Vaststellen SKNL 2013 i.v.m vervallen per 01
januari 2017

Advies:
1. Vast te stellen de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls
Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 en deze met
terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 in
werking te laten treden;
2. Vast te stellen het statenvoorstel aan Provinciale
Staten Hoofdsubsidieplafond 2017 SKNL, waarin het
plafond, de terugwerkende kracht tot en met 1 januari
2017 en de bekendmaking daarvan door publicatie in
het Provinciaal Blad ter besluitvorming aan
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg CF1)
3.

4.

5.

Provinciale Staten worden voorgelegd;
Vast te stellen het openstellingsbesluit 2017 SKNL,
met de daarin opgenomen deelsubsidieplafonds,
onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale
Staten van het subsidieplafond 2017 voor de
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en
Landschap 2013 en dit met terugwerkende kracht tot
en met 1 januari in werking te laten treden;
Te bepalen dat de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls
Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 en het
openstellingsbesluit 2017 SKNLworden
bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal
Blad;
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GSvoorstel Vaststelling SKNL 2013.

Besluit: vastgesteld conform advies.

CF2

Weber PZH-2017-606818800

Vaststelling SNL 2013 en vaststelling
openstellingsbesluit SNL 2013, onderdeel
Agrarisch Natuurbeheer

Advies:
1. Vast te stellen de Subsidieregeling Natuur- en
Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 en deze met
terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 in
werking te laten treden;
2. Vast te stellen het statenvoorstel aan Provinciale
Staten Hoofdsubsidieplafond 2017 SNL2013, waarin
het plafond, de terugwerkende kracht daarvan tot en
met 1 januari 2017 en de bekendmaking door
publicatie in het Provincaal Blad daarvan ter
besluitvorming aan Provinciale Staten worden
voorgelegd;
3. Vast te stellen het openstellingsbesluit SNL2013,
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg CF2)

4.

5.

onderdeel Agrarisch Natuurbeheer 2017, met de
daarin opgenomen deelsubsidieplafonds, onder
voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten
van de subsidieplafonds 2017 voor de
Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer ZuidHolland 2013, en dit met terugwerkende kracht tot en
met 1 januari 2017 in werking te laten treden;
Te bepalen dat de Subsidieregeling Natuur- en
Landschapsbeheer Zuid- Holland 2013 en het
openstellingsbesluit SNL2013, onderdeel Agrarisch
Natuurbeheer 2017, worden bekendgemaakt door
publicatie in het Provinciaal Blad;
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GSvoorstel Vaststelling SNL2013 en vaststelling
openstellingsbesluit SNL2013, onderdeel Agrarisch
Natuurbeheer

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF3

Weber PZH-2017-610668193

Wijziging van Openstellingsbesluit SNL,
onderdeel natuurbeheer en SKNL 2017

Advies:
1. Vast te stellen de wijziging van het
Openstellingsbesluit SNL, onderdeel natuurbeheer en
SKNL 2017 en deze met terugwerkende kracht tot en
met 26 oktober 2016 in werking te laten treden;
2. Vast te stellen de GS-brief waarmee de wijziging van
het Openstellingsbesluit SNL, onderdeel natuurbeheer
en SKNL 2017 ter kennisname aan PS wordt
aangeboden;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel Wijziging Openstellingsbesluit SNL 2017,
onderdeel natuurbeheer en SKNL;
4. Te bepalen dat de wijziging van het
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(vervolg CF3)

Beslissing

Openstellingsbesluit SNL 2017, onderdeel
natuurbeheer en SKNL worden bekendgemaakt door
publicatie in het Provinciaal Blad.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF4

Weber PZH-2017-606449844

Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel Openstellingsbesluit
SNL en SKNL 2018, waarmee de 3 subsidieplafonds,
onderdeel natuur en SKNL, en de bekendmaking
daarvan door publicatie in het Provinciaal Blad ter
besluitvorming aan Provinciale Staten worden
voorgelegd;
2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit SNL en SKNL
2018 met de daarin opgenomen deelsubsidieplafonds,
onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale
Staten van de subsidieplafonds 2018 SNL, onderdeel
natuur en SKNL;
3. Te bepalen dat het openstellingsbesluit SNL en SKNL
2018 wordt bekendgemaakt door publicatie in het
Provinciaal Blad;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF5

Van der Sande PZH-2017-608546227

CAO provincies 2017-2018

Advies
1. Kennis te nemen van de getekende provincie cao
2017-2018 (looptijd van 1 januari 2017 tot 1 januari
2019), waarin onder andere is voorzien in:
a) een loonstijging van 2,0% per 1 juli 2017;
b) een eenmalige bruto uitkering van € 500,00 naar
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg CF5)

2.

3.

4.

5.

rato van het dienstverband uit te betalen bij de
salarisbetaling in september voor alle medewerkers
die op 1 juli 2017 een aanstelling of
arbeidsovereenkomst hebben ingevolge de CAP en
aan het onder a tot en met b genoemde uitwerking te
geven;
Vast te stellen het besluit tot wijziging van de
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies,
de Regeling aanvullende voorzieningen bij
werkloosheid en onder intrekking van de Regeling
jaargesprekken in verband met de afspraken in de
cao 2017-2018 en te bepalen dat dit in werking treedt
op 1 september 2017;
Vast te stellen het besluit, met bijlage salaristabel per
1 juli 2017, inzake wijziging van de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies in verband
met de salarisafspraken in de cao 2017-2018. En te
bepalen dat dit in werking treedt op 1 september 2017
en met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2017;
Te bepalen dat de besluiten genoemd onder 2 en 3
bekend worden gemaakt door publicatie in Provinciaal
Blad;
De publiekssamenvatting vast te stellen inzake de
getekende provincie cao 2017-2018.

Besluit: vastgesteld conform advies.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 AUGUSTUS 2017

Besluitenlijst van de vergadering 4 juli 2017 vastgesteld.

Volgnr.

CF6

Rapporteur

Registratienr.

Van der Sande PZH-2017- 607940678

Onderwerp

Mandaat en machtiging in het kader van
collectieve inkoop scholing Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren

Beslissing

Advies:
1. Mandaat/machtiging te verlenen aan de heer mr. H.M.
Meijdam, algemeen directeur van het IPO, om mede
namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de
openbare Europese aanbesteding van de
raamovereenkomst scholing Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren te starten en uiteindelijk te
gunnen;
2. De Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) aan te wijzen
om als contactpersoon op te treden namens de
provincie Zuid-Holland voor de aanbesteding
genoemd onder 1;
3. De brief vast te stellen waarin onder andere de
besluiten onder 1 en 2 aan de algemeen directeur van
het IPO worden bekendgemaakt;
4. De publiekssamenvatting vast te stellen over het
mandaat en machtiging in het kader van collectieve
inkoop scholing Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren.
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 mr. H.M. Meijdam,
algemeen directeur van het IPO, om de provincie ZuidHolland te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de
raamovereenkomst scholing Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren en om eventueel uit de gunning
voortvloeiende gerechtelijke procedures namens de
provincie Zuid-Holland te voeren.
Besluit: de laatste drie regels in de
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

publiekssamenvatting zijn geschrapt, voor het overige
ongewijzigd vastgesteld.

(Vervolg CF6)

CF7

Janssen

Beslissing

PZH-2017-607696317

Beslissing op bezwaar van De Klerk
Waterbouw B.V. 29 november 2016 tegen
besluit 18 oktober 2016 tot opleggen last onder
dwangsom wegens overtreding van de
meldingsplicht van de Wet bodembescherming

Advies:
1. In overeenstemming met het advies van de
bezwarencommissie de bezwaren van De Klerk
Waterbouw B.V. van 29 november 2016 tegen het
besluit van 18 oktober 2016 tot het opleggen van een
last onder dwangsom wegens overtreding van artikel
28, eerste lid, van de Wet bodembescherming
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten;
2. De brief met de beslissing op bezwaar aan De Klerk
Waterbouw B.V. vast te stellen;
3. De publiekssamenvatting over de beslissing op de
bezwaren van De Klerk Waterbouw B.V. van 29
november 2016 vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV1

Van de Sande PZH-2017-609544561

Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie
PVDA nr 3312 inzake boete participanten

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke
Statenvragen van de PvdA met nummer 3312 over
het risico van een boete met betrekking tot
participatiebanen;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
beantwoording van de schriftelijke Statenvragen van
de PvdA met nummer 3312
Besluit: vastgesteld conform advies.

