BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 mei 2018

Besluitenlijst van de vergadering 15 mei 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Baljeu

Registratienr.
PZH-2018-647778289

Onderwerp
Implementatie Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG)

Beslissing
Advies:
1. Kennis te nemen van de door de provinciesecretaris
vastgestelde Privacyverklaring en
Procedurebeschrijving verzoeken op grond van de
Algemene verordening gegevensbescherming en beide
op de website alsook op het Binnenplein (intranet) te
laten plaatsen.
2. Vast te stellen het door de provinciesecretaris
vastgestelde Reglement functionaris voor
gegevensbescherming Zuid-Holland 2018 en te
bepalen dat het wordt bekendgemaakt door publicatie
in het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten,
waarmee zij worden geïnformeerd over de stand van
zaken rondom de implementatie van de Algemene
verordening gegevensbescherming.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
implementatie van de Algemene verordening
gegevensbescherming bij de provincie Zuid-Holland.
5. Vast te stellen het nieuwsbericht over de implementatie
Algemene verordening gegevensbescherming.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om wijzigingen aan te brengen als
dit nodig is als gevolg van de besluitvorming over het
Reglement functionaris gegevensbescherming in de
OR. Tevens is besloten in de publiekssamenvatting aan
te vullen dat de provincie met dit besluit op tijd voldoet
aan basisvereisten van de AVG.

A2

Weber

PZH-2018-649217553

Behandelvoorstel motie 795 inzake gaswinning in
Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan PS waarin het
behandelvoorstel voor motie 795 inzake gaswinning in
Zuid-Holland is opgenomen.
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg:
Behandelvoorstel motie 795 inzake gaswinning in
Zuid-Holland

A3

Weber

PZH-2018-647645801

Beslissing
2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het
behandelvoorstel voor motie 795 inzake gaswinning in
Zuid-Holland.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in overleg met gedeputeerde
Bom-Lemstra de ambitie van het Rijk te schetsen en de
tweede overweging uit de motie ook bij de uitwerking te
betrekken. In de derde alinea van de brief wordt
´gasloos´ vervangen door ´aardgasloos´.
Ontwerp Visie en Uitvoeringsagenda Rijke
Groenblauwe Leefomgeving

Advies:
1. Vast te stellen de ontwerp Visie Rijke Groenblauwe
Leefomgeving met bijlagen welke in samenwerking met
de maatschappelijke partners tot stand is gekomen. De
ontwerp visie en de Uitvoeringsagenda komen voort uit
de herziening van de Beleidsvisie Groen;
2. Vast te stellen de contourversie van de
Uitvoeringsagenda, waarbij deze opbouw de komende
maanden de basis vormt voor nadere uitwerking met
onze partners tot een volwaardige Uitvoeringsagenda;
3. Vast te stellen de ontwerp module Omgevingsvisie
Rijke Groenblauwe Leefomgeving gebaseerd op de
geldende wet- en regelgeving. Het is het wettelijke
provinciale beleidsplan op basis van de Wet ruimtelijke
ordening (art. 2.2), Wet Milieubeheer (art. 4.9),
Waterwet (art. 4.4), Planwet verkeer en vervoer (art.5)
en de Wet natuurbescherming (art. 1.7);
4. Te bepalen dat de ontwerp Visie Rijke Groenblauwe
Leefomgeving parellel met de planning voor het
Omgevingsbeleid omgezet wordt naar een website als
onderdeel van een open planproces voor de uitwerking
van het beleid voor de Rijke Groenblauwe
Leefomgeving.
5. Vast te stellen het Statenvoorstel over het ontwerp
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Vervolg:
Ontwerp Visie en Uitvoeringsagenda Rijke
Groenblauwe Leefomgeving

6.

Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving waarbij PS
wordt voorgelegd:
a. De ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
vast te stellen;
b. De ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
vrij te geven voor inspraak conform de Algemene
wet Bestuursrecht en dit zoveel mogelijk parallel te
laten lopen met de periode van ter inzage van de
Omgevingsvisie;
c. Te bepalen dat de ontwerp Visie Rijke Groenblauwe
Leefomgeving omgezet wordt naar een website als
onderdeel van een open planproces voor de
uitwerking van het beleid voor de Rijk Groenblauwe
Leefomgeving.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
ontwerp visie en Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe
Leefomgeving.

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om op diverse plaatsen in de
stukken aanvullingen te doen. Het betreft onder meer
aandacht voor de Nieuwkoopse Plassen in de inleiding,
toevoeging van het Groene Hart in de beschrijvingen,
toevoegen van een kaart met de gehele provincie er op,
beschrijving van ontsnippering aanpassen (verbinden
lijkt beter dan ontsnipperen), te overwegen om bij de
PAS-doelstelling de oude tekst te handhaven, en het
toepassen van de spellingcontrole.
A4

Smit

PZH-2018-650155947

Beantwoording Statenvragen nr. 3386 PVV - Stop
bouw moskeeën

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3386 PVV 'Stop bouw moskeeën'.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording Statenvragen 3386 PVV 'Stop bouw
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg:
Beantwoording Statenvragen nr. 3386 PVV - Stop
bouw moskeeën

A5

Bom-Lemstra

PZH-2018-650106927

Beslissing
moskeeën'.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
Commissaris om in overleg met gedeputeerde BomLemstra de tekst in te korten, omdat het hier met name
een gemeentelijke bevoegdheid betreft.

Brief aan minister Ollongren inzake de Vestiaproblematiek

Advies:
1. In te stemmen met de brief van de regio's Haaglanden
en Rotterdam aan minister Ollongren;
2. Gedeputeerde Bom-Lemstra te machtigen om de brief
namens de provincie mede te ondertekenen;
3. Vast te stellen de publieksamenvatting.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF1

Bom-Lemstra

PZH-2018-650182325

Gewijzigd Statenvoorstel inzake Wijziging 2018
VRM

Advies:
Vast te stellen het gewijzigd Statenvoorstel
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om het Statenvoorstel verder aan te
vullen naar aanleiding van de vragen die afgelopen
week in de Statencommissie R&L gesteld zijn. Dit
betreft in elk geval de strandhuisjes.

CF2

Weber

PZH-2018-646228159

Bestuursovereenkomst Ontwikkeling
Stadslandgoed ‘Poort Buijtenland van Rhoon´

Advies:
1. Aan te gaan de bestuursovereenkomst Ontwikkeling
Stadslandgoed ‘Poort Buijtenland van Rhoon’ met de
gemeente Albrandswaard waarbij afspraken over het
programma van de ontwikkeling van de Poort
Buijtenland van Rhoon als stadslandgoed nader
worden omschreven en uitgewerkt.
2. Te machtigen gedeputeerde J.F. Weber
(portefeuillehouder Energie, Natuur en Recreatie, IRP
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Vervolg:
Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Stadslandgoed
‘Poort Buijtenland van Rhoon´
3.

Goeree Overflakkee en Landbouw) namens GS de
bestuursovereenkomst Ontwikkeling Stadslandgoed
Poort Buijtenland van Rhoon met de gemeente
Albrandswaard te ondertekenen;
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
bestuursovereenkomst Ontwikkeling Stadslandgoed
‘Poort Buijtenland van Rhoon’.

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 gedeputeerde J.F. Weber
(portefeuillehouder Energie, Natuur en Recreatie, IRP
Goeree Overflakkee en Landbouw) van de Provincie ZuidHolland, om de bestuursovereenkomst Ontwikeling
Stadslandgoed Poort Buijtenland van Rhoon met de
gemeente Albrandswaard te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies
CF3

Weber

PZH-2018-644857445

Actualisering begrenzing projecten Recreatie om
de Stad (RodS)

Advies:
1. Vast te stellen de kaart met de geactualiseerde
begrenzing van de Recreatie om de Stad (RodS) gebieden in Zuid-Holland, waarmee de wijzigingen in
de begrenzingen uit de periode 2012-2017 verwerkt
worden;
2. De provinciale gronden (circa 60 ha) die door deze
actualisatie buiten de RodS-begrenzing komen te
liggen toe te voegen aan de verkoopvoorraad grondvoor-grond;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
actualisering van de begrenzing van de projecten
Recreatie om de Stad (RodS).
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de bijlage te wijzigen.

CF4

Baljeu

PZH-2018-646242030

Jaarverslag 2017 van de Eenheid Audit en Advies

CF5

Weber

PZH-2018-647110236

POP3 Samenwerking duurzame innovaties
landbouw 2018

Advies:
1. Vast te stellen het Jaarverslag 2017 van de Eenheid
Audit en Advies.
2. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarin zij in kennis
worden gesteld van het Jaarverslag 2017 van de
Eenheid Audit en Advies.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij
het Jaarverslag 2017 van de Eenheid Audit en Advies.
Besluit: vastgesteld conform advies
Advies:
1. Het Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling
POP3 Zuid-Holland betreffende wijzigingen in
paragraaf 2.7 en 2.8 vast te stellen;
2. Het Openstellingsbesluit POP3 samenwerken
duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2018 vast
te stellen;
3. De GS-brief vast te stellen waarmee Provinciale Staten
worden geïnformeerd over het besluit tot wijziging van
de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland betreffende
wijzigingen in paragraaf 2.7 en 2.8 en het besluit tot
vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3
samenwerken duurzame innovaties landbouw ZuidHolland 2018;
4. De besluiten onder 1 en 2 te publiceren in het
Provinciaal Blad;
5. De publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit
POP3 samenwerken duurzame innovaties landbouw
Zuid-Holland 2018 en het Besluit tot wijziging van de
Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland betreffende
wijzigingen in paragraaf 2.7 en 2.8 vast te stellen.
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg:
POP3 Samenwerking duurzame innovaties
landbouw 2018

CF6

Weber

PZH-2018-647828967

Beslissing

Besluit: gewijzigd vastgesteld: in de
publiekssamenvatting wordt ´langbouw´ vervangen
door ´landbouw´.
Vaststellen ontwerp-beheerplan Bijzondere
natuurwaarden Zouweboezem

Advies:
1. Vast te stellen het ontwerp-beheerplan Bijzondere
natuurwaarden Zouweboezem;
2. Vast te stellen de brief aan de Minister van Landbouw,
natuur en voedselkwaliteit met het verzoek tot
vaststelling van het ontwerp-beheerplan Bijzondere
natuurwaarden Zouweboezem voor zover betrekking
hebbend op de gronden van het Rijk die in dit gebied
zijn gelegen;
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij
worden geinformeerd over de inhoud van het ontwerpbeheerplan Bijzondere natuurwaarden Zouweboezem
en het proces tot vaststelling van het uiteindelijke
definitieve beheerplan;
4. Vast te stellen de brief aan GS van de provincie Utrecht
met de informatie over de stand van ontwikkeling van
het Natura 2000 beheerplan voor Zouweboezem;
5. Te bepalen dat het ontwerp-beheerplan Bijzondere
natuurwaarden Zouweboezem overeenkomstig afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage
wordt gelegd, nadat de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedsel het ontwerp-beheerplan heeft vastgesteld;
6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
ontwerp-beheerplan Bijzondere Natuurwaarden
Zouweboezem.
Besluit: vastgesteld met een tekstuele machtiging voor
de portefeuillehouder om in de publiekssamenvatting
toe te voegen dat dit gebied wordt overgedragen aan de
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Vervolg:
Vaststellen ontwerp-beheerplan Bijzondere
natuurwaarden Zouweboezem
CF7
Janssen
PZH-2018-645937153

Onderwerp

Beslissing
provincie Utrecht.

Instemmen met overdracht en statutenwijziging
Huis te Warmond

Advies:
1. In te stemmen met de overdracht van Huis te Warmond
van Stichting Huis te Warmond aan Vereniging
Hendrick de Keyser;
2. In te stemmen met de statutenwijziging van Stichting
Huis te Warmond, waardoor Gedeputeerde Staten niet
langer hoeven te besluiten over overdracht of
statutenwijzigingen van Stichting Huis te Warmond;
3. Vast te stellen de GS-brief aan Stichting Huis te
Warmond waarmee ingestemd wordt met de
overdracht van Huis te Warmond en de
statutenwijziging van Stichting Huis te Warmond;
4. Vast te stellen de GS-brief aan PS over het besluit van
GS om in te stemmen met de overdracht van Huis te
Warmond en de statutenwijziging van Stichting Huis te
Warmond;
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt
aangegeven dat GS instemmen met de overdracht van
Huis te Warmond van Stichting Huis te Warmond aan
Vereniging
Hendrick de Keyser en met de statutenwijziging van
Stichting Huis te Warmond.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF8

Janssen

PZH-2018-648684830

Ontwerpbesluit tot wijziging kaarten met regionale
keringen bij Waterverordening Rijnland en
Verordening ruimte 2014

Advies:
1. Vast te stellen het ontwerpbesluit tot wijziging van de
Waterverordening Rijnland en de Verordening ruimte
2014, waarmee de bij de Waterverordening Rijnland
behorende kaarten B en C en de bij de Verordening
ruimte 2014 behorende kaart 11 waterveiligheid
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg:
Ontwerpbesluit tot wijziging kaarten met regionale
keringen bij Waterverordening Rijnland en
Verordening ruimte 2014

Beslissing

2.

3.

4.

gewijzigd worden.
Te bepalen dat het ontwerp-wijzigingsbesluit van de
Waterverordening Rijnland en de Verordening ruimte
2014 inclusief toelichting worden vrijgegeven voor
inspraak.
Vast te stellen de GS-brieven aan het
hoogheemraadschap van Rijnland, aan de gemeenten
Gouda, Krimpenerwaard, Lisse en Zoetermeer en aan
deelnemers van de informatiebijeenkomst in Gouda,
waarmee zij in kennis worden gesteld van het
ontwerpbesluit tot wijziging van de Waterverordening
Rijnland en de Verordening ruimte 2014 en de
inspraakmogelijkheden.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
ontwerpbesluit tot wijziging van de Waterverordening
Rijnland en de Verordening ruimte 2014.

Besluit: vastgesteld conform advies
CF9

Bom-Lemstra

PZH-2018-648746865

Vaststelling van de subsidieregeling regionale
netwerken voor innovatie Zuid-Holland

Advies:
1. De Subsidieregeling regionale netwerken voor
innovatie Zuid-Holland vast te stellen;
2. Te bepalen dat voor de uitvoering van de
Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie
Zuid-Holland de huidige middelen 2018-2019 vanuit de
Subsidieregeling regionale netwerken topsectoren
Zuid-Holland kunnen worden ingezet;
3. Te bepalen dat de Subsidieregeling regionale
netwerken voor innovatie Zuid-Holland en het
subsidieplafond in het Provinciaal Blad worden
gepubliceerd na vaststelling van het subsidieplafond
2018 door Provinciale Staten;
4. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale
Staten verzocht worden voor de Subsidieregeling
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Vervolg
Vaststelling van de subsidieregeling regionale
netwerken voor innovatie Zuid-Holland
5.

6.

regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland:
a. Het subsidieplafond vast te stellen op €750.000
voor het jaar 2018;
De publiekssamenvatting voor de Subsidieregeling
regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland vast
te stellen;
Te bepalen dat de Subsidieregeling regionale
netwerken voor innovatie Zuid-Holland ter kennisgeving
aan de Europese Commissie wordt gestuurd conform
de voorwaarde van de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening.

Besluit: aangehouden
CF10

Weber

PZH-2018-648773321

Voortgangsrapportage Taskforce Rode
Hexagonen Kapittelduinen

Advies:
1. In te stemmen met de Beknopte voortgangsrapportage
Rode hexagonen van de kaart van de Stuurgroep
Taskforce Rode Hexagonen Kapittelduinen.
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
waarin PS worden geïnformeerd over de Beknopte
voortgangsrapportage Rode Hexagonen van de kaart.
3. De publiekssamenvatting vast te stellen over de
tussenresultaten en het vervolg van de Taskforce Rode
Hexagonen Kapittelduinen.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF11

Bom-Lemstra

PZH-2018-646785641

Ontheffing Verordening ruimte 2014 ten behoeve
van de nieuwbouw van een brandweerkazerne en
circa 140 appartementen aan de Schipholweg 130
te Leiden

Advies:
1. De gevraagde ontheffing van artikel 2.3.3 van de
Verordening ruimte 2014, ten behoeve van de
nieuwbouw van een brandweerkazerne en circa 140
appartementen aan de Schipholweg 130 te Leiden, te
verlenen, onder voorbehoud dat de reacties uit
Provinciale Staten geen aanleiding geven tot
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg:
Ontheffing Verordening ruimte 2014 ten behoeve
van de nieuwbouw van een brandweerkazerne en
circa 140 appartementen aan de Schipholweg 130
te Leiden

Beslissing

2.

3.

4.

5.

heroverweging van genoemd besluit;
Te bepalen dat aan deze ontheffing de voorwaarde
gekoppeld is dat er een financiële compensatie van €
180.000,- van de gemeente Leiden aan de eigenaar
van de molen plaatsvindt;
Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
waarin zij worden geïnformeerd over de verleende
ontheffing, conform de ‘Protocolafspraken met
betrekking tot de Wro bevoegdheden van PS en GS’;
Vast te stellen de GS-brief aan de gemeente Leiden
waarmee de ontheffing van de Verordening ruimte
2014 ten behoeve van de nieuwbouw van een
brandweerkazerne en circa 140 appartementen aan de
Schipholweg 130 te Leiden, wordt medegedeeld,
conform bijgevoegd concept;
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
verleende ontheffing en deze te publiceren nadat de
ontheffing is besproken in de commissie Ruimte &
Leefomgeving of na afloop van de voorhangprocedure
waarbij minder dan twee fracties aanleiding zagen de
ontheffing te agenderen.

Besluit: vastgesteld conform advies
CF12

Weber

PZH-2018-647522351

Brief aan Zuid-Hollandse gemeenten inzake
ganzenproblematiek

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de gemeenten in de regio
Delfland over de aanpak van de ganzenproblematiek.
2. Vast te stellen de brief aan alle overige gemeenten in
Zuid-Holland over de aanpak van de
ganzenproblematiek.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
verzenden van de brieven aan alle gemeenten in ZuidHolland om deze te informeren over de aanpak van de
ganzenproblematiek.
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Vervolg:
Brief aan Zuid-Hollandse gemeenten inzake
ganzenproblematiek
SV1
Vermeulen
PZH-2018-648840049

Onderwerp

Beslissing

Besluit: vastgesteld conform advies
Beantwoording statenvragen 3387 van PvdA en
D66 met betrekking tot Fiets

Advies:
1
Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3387 van PvdA en D66 met betrekking tot Fiets
conform het bijgevoegde concept.
2
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording statenvragen 3387 van PvdA en D66
met betrekking tot Fiets
Besluit: vastgesteld conform advies

SV2

Bom-Lemstra

PZH-2018-650123530

Beantwoording Statenvragen VVD 3388
Gemeentelijke bijstand centrumontwikkeling

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3388 van de VVD over gemeentelijke bijstand
centrumontwikkeling;
2: Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij
de beantwoording van de Statenvragen 3388 van de
VVD over gemeentelijke bijstand centrumontwikkeling.
Besluit: vastgesteld conform advies

SV3

Weber

PZH-2018-649133753

Beantwoording Statenvragen 3391 CDA, SP, D66
en VVD - PAS Groene Hart

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke
vragen nr. 3391 (CDA, SP, D66 en VVD) over PAS
Groene Hart;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de schriftelijke vragen nr. 3391
(CDA, SP, D66 en VVD) over PAS Groene Hart.
Besluit: vastgesteld conform advies
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Volgnr.

Rapporteur

SV4

Weber

Registratienr.
PZH-2018-650055531

Onderwerp
Beantwoording statenvraag 3392 PvdD
biomassacentrale Pijnacker

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3392 van de Partij voor de Dieren over
Biomassacentrale Pijnacker-Nootdorp;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij
de beantwoording van de Statenvragen 3392 van de
Partij voor de Dieren over Biomassacentrale PijnackerNootdorp.
Besluit: vastgesteld conform advies

