1.1A
PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZUID-HOLLAND
CONCEPT
Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van maandag 18 juni 2018
Aanwezig:

Smit (voorzitter), Baljeu (vanaf 10.00 uur), Bom-Lemstra, Janssen, Vermeulen, Weber (vanaf 10.00 uur), Koek (secretaris), Koedam (Communicatie) en
Den Dikken (GS-Ondersteuning)

Afwezig:

geen

1.1 Opening
1.1

Besluitenlijst vergadering 12 juni 2018

Ongewijzigd vastgesteld.

1.2

Uitnodigingen

Kennis van genomen.

1.3

Weekoverzicht

Kennis van genomen.

1.4

Lobbyzaken

Kennis van genomen.

1.5

Voortgang statenvragen

Besproken

1.6

Rapportage bestuurlijke mandaatbesluiten

Kennis van genomen.

1.7

Rapportage openstaande GS-besluiten met machtigingen voor Kennis van genomen.
aanpassing

1.8 Overzicht openstaande moties

Kennis van genomen.

2.

Besluitvorming

Blz. 2 t/m 5

3.

Terugkoppelingen, vooruitblik en interne beraadslaging (met onder
meer de nabespreking en vooruitblik PS / Commissies)

geen

4.

Rondvraag

geen

FD/gs
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Besluitvorming
volgnr.

rapporteur

A1

Smit/Baljeu

nummer

PZH-2018-645439876

onderwerp

Informatiebrief Brexit en de impact op ZuidHolland

beslissing

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de
impact van de Brexit op Zuid-Holland en de inzet van het
college in het Brexit-proces.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel GSbrief aan Provinciale Staten over de impact van de Brexit op
Zuid-Holland en de inzet van het college in het Brexit-proces.
Besluit: vastgesteld conform advies met een machtiging voor
de heer Smit om redactionele en tekstuele wijzigingen aan te
brengen in de brief aan PS, meer in het bijzonder:
- pagina 1 onderaan: de zin beginnend met : “Op 8 februari jl.
…” eindigt achter: “… georganiseerd.”
- pagina 6 bovenaan inzake ‘Tuinbouw’: de problematiek
wordt aangestipt, maar ook een oplossing aangeven.
- pagina 7 onderaan: achter “A15” toevoegen: “alsmede N211
en N220 (richting Hoek van Holland) o.i.d.”.

CF1

Baljeu

Gewijzigd Statenvoorstel Technische
vragen/Errata Voorjaarsnota 2018 en kadernota
2019-2022.

Advies:
Vast te stellen het gewijzigd Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018,
het gewijzigd Statenvoorstel Kadernota 2019-2022 en de
gewijzigde Kadernota 2019-2022.
Besluit: vastgesteld conform advies met een machtiging voor
mevrouw Baljeu en/of de heer Weber om waar nodig
redactionele en tekstuele wijzigingen aan te brengen in de
technische vragen en errata, overzicht subsidieplafonds, de
gewijzigde statenvoorstellen en de aangepaste Kadernota.
Tevens toevoegen dat in de statencommissie geconstateerd

is dat in de aanzienlijke hoeveelheden tekst soms
dubbelingen voorkomen. Het college neemt hier goede
nota van en is voornemens dit volgend jaar te verbeteren.

FD/gs
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Besluitvorming
volgnr.

rapporteur

CF2

Bom-Lemstra

nummer

PZH-2018-652766393

onderwerp

Wijziging brief Regionale Woonagenda Holland
Rijnland 2017

beslissing

Advies:
1. Vast te stellen de gewijzigde brief aan regio Holland Rijnland
over de Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017 naar
aanleiding van het besluit van de Statencommissie Ruimte en
Leefomgeving op 6 juni 2018 om een voorstel van
gedeputeerde Bom-Lemstra om de locatie Zwethof alsnog
aan de drie hectarekaart van het programma Ruimte toe te
voegen af te wachten.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het vaststellen van
de gewijzigde brief over de Regionale Woonagenda Holland
Rijnland 2017.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF3

Janssen

PZH-2018-652513315

Partnershipovereenkomst Smart Shipping

Advies:
1. Aan te gaan de partnershipovereenkomst Smart Shipping
met de Staat.
2. Te machtigen gedeputeerde R.A. Janssen (portefeuillehouder
Milieu en Bodemsanering, Toezicht en Handhaving, Water en
Vervoer over water en Cultureel erfgoed en Maatschappij ) om
namens GS de partnershipovereenkomst Smart Shipping met
de Staat te ondertekenen;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan van
de partnershipovereenkomst Smart Shipping.
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 R.A.
Janssen, gedeputeerde Milieu en Bodemsanering, Toezicht en
Handhaving, Water en Vervoer over water en Cultureel erfgoed en
Maatschappij van de Provincie Zuid-Holland, om de
Partnershipovereenkomst Smart Shipping met de Staat namens de
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies.
FD/gs
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Besluitvorming
volgnr.

rapporteur

CF4

Janssen

nummer

PZH-2018-645971819

onderwerp

Toezending voorontwerp wijziging reglement
Hoogheemraadschap van Rijnland

beslissing

Advies:
1. Het voorontwerp van de wijziging van het reglement voor het
Hoogheemraadschap van Rijnland vast te stellen.
2. De brief aan het dagelijks bestuur van het
Hoogheemraadschap van Rijnland 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 Rijnland vast te
stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF5

Weber

PZH-2018-652502346

Beantwoording vragen van de heer Dekker over
houtstook en gezondheid

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan de heer Dekker met de
beantwoording van zijn vragen over houtstook en gezondheid.
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten met een
afschrift van de beantwoording van de vragen van de heer
Dekker over houtstook en gezondheid.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
beantwoording van de vragen van de heer Dekker over
houtstook en gezondheid.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF6

Weber

PZH-2018-651483564

Beantwoording brief van Bewonerscomité
LindtWind Zwijndrecht gericht aan Provinciale
Staten van 24 april 2018

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan Bewonerscomité LindtWind
Zwijndrecht waarmee Gedeputeerde Staten niet ingaan op de
gestelde vragen, dit vanwege de formele stappen die
genomen dienen te worden in de vergunningsprocedure.
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten waarmee
de GS-brief aan Bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht ter
kennisname wordt aangeboden.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording
van de brief van Bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht door
FD/gs
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Besluitvorming
volgnr.

rapporteur

nummer

onderwerp

beslissing

Gedeputeerde Staten.
Besluit: vastgesteld conform advies.
CF7

Baljeu

PZH-2018-651914032

Verlenging van de termijn van de subsidie (in de
vorm van een lening) aan Warmtebedrijf Holding
B.V.

Advies:
Vast te stellen het gewijzigd Statenvoorstel Verlenging van de
termijn van de subsidie (in de vorm van een lening) aan
Warmtebedrijf Holding B.V.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV1

Baljeu

PZH-2018-653044542

Beantwoording statenvragen 3396 experiment
kiesrecht vanaf 16 jaar

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen (3396)
van H. Sahin (GroenLinks) en H.R. Oosterop-van Leussen
(D66) van 22 mei 2018, met betrekking tot experiment
kiesrecht vanaf 16 jaar;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording
statenvragen 3396
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV2

Weber

PZH-2018-652194366

Beantwoording schriftelijke vragen 3397 GL Natuurcompensatie uitbreiding Madurodam

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen
nr. 3397 (GL) over natuurcompensatie uitbreiding
Madurodam;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording
van de schriftelijke vragen nr. 3397 (GL) over
natuurcompensatie uitbreiding Madurodam.
Besluit: vastgesteld conform advies.

FD/gs

