BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 29 MEI 2018

Besluitenlijst van de vergadering 22 mei 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2018-646866810

Onderwerp
Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de conceptversie van het Ontwerp
Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023.
2. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarmee het Ontwerp A
3. Vast te stellen publiekssamenvatting over het Ontwerp
Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023.
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouder om waar nodig
in voorstel, actieplan en brief te duiden dat er aandacht
is geweest voor laagfrequent geluid en tevens dat het
specifiek gaat om een actieplan voor provinciale wegen
en niet voor andere geluidsbelastingen.

CF1
CF2

Vervallen
Baljeu

PZH-2018-649996389

Inschrijving registergoederen bij Kadaster in
verband met grenscorrectie Oudenhoorn

Advies:
1. Aan het Kadaster te verzoeken conform inliggend
besluit en begeleidend schrijven de overgang van de
betrokken registergoederen van de publiekrechtelijke
rechtspersoon Nissewaard - in de kadastrale gemeente
Oudenhoorn, sectie A – naar de publiekrechtelijke
rechtspersoon Hellevoetsluis in te schrijven in de
openbare registers als bedoeld in artikel 2 van titel 1
van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;
2. De waarnemend provinciesecretaris Ir. J. van Ginkel
MCM te machtigen om het afschrift van genoemd GSbesluit voor eensluidend afschrift te tekenen;
3. Vast te stellen de brief aan het Kadaster waarbij
inschrijving in de openbare registers als bedoeld in
artikel 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboekde wordt verzocht van de overgang van de
betrokken registergoederen van de publiekrechtelijke
rechtspersoon Nissewaard - in de kadastrale gemeente
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4.

Oudenhoorn, sectie A – naar de publiekrechtelijke
rechtspersoon Hellevoetsluis;
Vast te stellen de publiekssamenvatting van het
verzoek aan het Kadaster om de overgang van van de
betrokken registergoederen van de publiekrechtelijke
rechtspersoon Nissewaard - in de kadastrale gemeente
Oudenhoorn, sectie A – naar de publiekrechtelijke
rechtspersoon Hellevoetsluis in te schrijven in de
openbare registers als bedoeld in artikel 2 van titel 1
van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouder om in het
voorstel te vermelden of aan de inschrijving van de
overdracht van de registergoederen kosten zijn
verbonden en voor wiens rekening die dan zouden
komen.
CF3

Janssen

PZH-2018-647957432

Toezending voorontwerp wijziging Reglement van
bestuur Hoogheemraadschap Delfland

Advies:
1. Het voorontwerp van de wijziging van het Reglement
van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland
vast te stellen.
2. De brief aan het dagelijks bestuur van het
Hoogheemraadschap van Delfland vast te stellen
waarmee het voorontwerp van de reglementswijziging
wordt toegezonden.
3. De publiekssamenvatting bij het voorstel tot vaststelling
van het voorontwerp voor de wijziging van het
Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap
van Delfland vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 29 MEI 2018

Besluitenlijst van de vergadering 22 mei 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF4

Weber

Registratienr.
PZH-2018-648384293

Onderwerp
Vaststelling gecorrigeerde Nota van Antwoord en
N2000 beheerplan Biesbosch

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de gecorrigeerde Nota van antwoord bij
het Natura 2000 beheerplan Biesbosch waarin de
ontvangen zienswijzen worden samengevat en
beantwoord.
2. Vast te stellen het gecorrigeerde Natura 2000
beheerplan Biesbosch voor de gronden in de provincie
Zuid-Holland, en in te stemmen met de overige delen
van het beheerplan.
3. Vast te stellen de brief aan de provincie Noord-Brabant,
waarin het besluit van Gedeputeerde Staten tot
vaststelling van het beheerplan en Nota van antwoord
wordt medegedeeld.
4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten,
waarmee de gecorrigeerde Nota van antwoord en het
gecorrigeerde beheerplan ter kennisname worden
aangeboden aan PS.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het
Natura 2000 beheerplan Biesbosch.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF5

Weber

PZH-2018-648792869

Dunea - Verhoging incidentele subsidie 20172018 Ontwikkeling-implementatie
governancemodel opstartfase Nationaal Park
Hollandse Duinen

Advies:
1. Te verhogen de incidentele subsidie 2017-2018 met €
27.300,00 voor Ontwikkeling en implementatie
governancemodel opstartfase van Nationaal Park
Hollandse Duinen van maximaal € 130.000,00 naar €
157.300,00 aan Dunea, onder voorbehoud van
instemming met het hiertoe strekkende
ontwerpsubsidiebesluit door Provinciale Staten.
2. Te verlenen een voorschot van € 21.840,00 (80% van
€ 27.300,00) aan Dunea voor Ontwikkeling en
implementatie governancemodel opstartfase van
Nationaal Park Hollandse Duinen, onder voorbehoud

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 29 MEI 2018

Besluitenlijst van de vergadering 22 mei 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

3.

4.

5.

van instemming met het ontwerpsubsidiebesluit als
bedoeld onder 1 door Provinciale Staten.
Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan
Provinciale Staten wordt voorgesteld in te stemmen
met het ontwerpsubsidiebesluit tot het verhogen van de
incidentele subsidie 2017-2018 aan Dunea voor
Ontwikkeling en implementatie governancemodel
opstartfase van Nationaal Park Hollandse Duinen.
Vast te stellen de brief aan Dunea, inhoudend het
besluit over de verhoging van de incidentele subsidie
2017-2018 Ontwikkeling en implementatie
governancemodel opstartfase van Nationaal Park
Hollandse Duinen en de bevoorschotting hierop;
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
voor besluitvorming voor de ophoging van de
incidentele subsidie 2018 Ontwikkeling en
implementatie governancemodel opstartfase van
Nationaal Park Hollandse Duinen aan Dunea.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF6

Baljeu

PZH-2018-648791522

Ondertekening Green Deal Circulair Inkopen 2.0

Advies:
1. Aan te gaan de Green Deal Circulair Inkopen 2.0 met
o.a. de Rijksoverheid, faciliterende partners,
kennispartners en inkopende deelnemers.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
ondertekenen Green Deal Circulair Inkopen 2.0.
3. Vast te stellen het nieuwsbericht over de
Ondertekening Green Deal circulair inkopen en het
publiceren van het bericht op of rond 7 juni 2018.
4. Overeenkomstig artikel 3, onder b van de Beleidsregel
actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, over de
punten 1, 2, en 3 over het aangaan van de Green Deal
Circulair Inkopen 2.0 niet actief openbaar te maken tot
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de ondertekening van de Green Deal Circulair Inkopen
2.0 heeft plaatsgevonden.
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 drs. J.N. Baljeu, gedeputeerde
van Bestuur & Transparante overheid; Europa &
Internationaal beleid; Financiën & Personeel & Organisatie;
Informatie & automatisering & Facilitaire Zaken, om de
Green Deal Circulair Inkopen 2.0 met o.a. de Rijksoverheid,
faciliterende partners, kennispartners en inkopende
deelnemers namens de Provincie Zuid-Holland te
ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV1

Weber

PZH-2018-650797895

Beantwoording statenvragen 3389 van A.H.K. van
Viegen (PvdD) met betrekking tot statushouders
kansen bieden bij werk in energietransitie

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3389 met betrekking tot statushouders kansen bieden
bij werk in energietransitie.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3389 met betrekking tot
statushouders kansen bieden bij werk in
energietransitie.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV2

Weber

PZH-2018-650782600

Statenvragen 3390 PvdD - Advies Raad voor de
Leefomgeving en Infrastructuur om veestapel te
reduceren

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3390 van de PvdD over Advies Raad voor de
Leefomgeving en Infrastructuur om veestapel te
reduceren;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij
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de beantwoording van de Statenvragen 3390 van de
PvdD.
Besluit: vastgesteld conform advies.

