BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 26 JUNI 2018

Besluitenlijst van de vergadering 18 juni 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Registratienr.
PZH-2018-651692967

Onderwerp
Ontwikkeling Omgevingsbeleid zomer 2018

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over
de ontwikkeling van het Omgevingsbeleid, die ingaat
op de stappen die we in deze bestuursperiode willen
zetten voor:
a. het beleidsneutraal omzetten naar digitaal
Omgevingsbeleid;
b. de beleidsrijke programmering;
c. participatie en besluitvorming.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit
'Ontwikkeling Omgevingsbeleid zomer 2018'.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF1

Janssen

PZH-2018-651899757

Vaststellen Beleidsregel grondwatervergunningen
Zuid-Holland 2018

Advies:
1. De Beleidsregel grondwatervergunningen Zuid-Holland
2018 vast te stellen waarin is vastgelegd welke regels
de provincie hanteert bij de behandeling van aanvragen
voor grondwatervergunningen.
2. De publiekssamenvatting over de vaststelling van de
Beleidsregel grondwatervergunningen Zuid-Holland
2018 vast te stellen.
3. Te bepalen dat de Beleidsregel
grondwatervergunningen Zuid-Holland 2018 wordt
gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF2

Baljeu

PZH-2018-647958927

Tussenevaluatie beleid ter voorkoming van misbruik
& oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over
de tussenevaluatie van het beleid ter voorkoming van
misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
tussenevaluatie van het beleid ter voorkoming van
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Beslissing

Vervolg CF2

misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF3

Baljeu

PZH-2018-652356274

Verlenging overeenkomst ‘Accountantsdiensten
provincie Zuid-Holland’ met Deloitte voor het
verslagjaar 2018

Advies:
1. Te bepalen dat de overeenkomst ‘Accountantsdiensten
provincie Zuid-Holland’ met Deloitte verlengd wordt met
één jaar ten behoeve van de accountantscontrole van
de jaarrekening 2018 van de provincie Zuid-Holland en
het Fonds Nazorg. Hierbij voor de eerste keer gebruik
makend van de in de oorspronkelijke
basisovereenkomst met Deloitte voorziene mogelijkheid
tot verlenging van genoemde overeenkomst met
maximaal tweemaal een jaar.
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten door
middel waarvan de verlenging van de bestaande
overeenkomst met Deloitte met één jaar ter
kennisneming wordt aangeboden.
3. Vast te stellen de GS-brief aan Deloitte Accountants
B.V. waarin opdracht wordt gegeven voor de uitvoering
van de controle van de jaarrekening 2018 van de
provincie Zuid-Holland en het Fonds Nazorg.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de inhoud
van de overeenkomst ‘Accountantsdiensten provincie
Zuid-Holland’ met Deloitte en het hierop betrekking
hebbend besluit tot verlenging van deze overeenkomst.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF4

Janssen

PZH-2018-652409643

Beslissing op bezwaar tegen besluit van 8 februari
2018 tot opleggen last onder dwangsom aan een
glastuinbouwbedrijf, zoals genoemd in de brief, inzake
een bodemenergiesysteem op locatie 1 in de
gemeente Westland

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de
bezwaren van bezwaarmaker van 23 februari 2018
tegen het besluit tot opleggen van last onder dwangsom
van 8 februari 2018 inzake een bodemenergiesysteem
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Beslissing

Vervolg CF4
2.
3.

op locatie 1 in de gemeente Westland ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit te handhaven.
De brief met de beslissing op bezwaar aan
bezwaarmaker inzake een bodemenergiesysteem op
locatie 1 in de gemeente Westland vast te stellen.
De publiekssamenvatting over de beslissing op
bezwaar inzake een bodemenergiesysteem op locatie 1
in de gemeente Westland vast te stellen.

Besluit: aangehouden.
CF5

Janssen

PZH-2018-652206959

Beslissing op bezwaar tegen besluit van 8 februari
2018 tot opleggen last onder dwangsom aan een
glastuinbouwbedrijf, zoals genoemd in de brief, inzake
een bodemenergiesysteem op locatie 2 in de
gemeente Westland

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de
bezwaren van bezwaarmaker van 23 februari 2018
tegen het besluit tot opleggen van last onder dwangsom
van 8 februari 2018 inzake een bodemenergiesysteem
op locatie 2 in de gemeente Westland ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit te handhaven.
2. De brief met de beslissing op bezwaar aan
bezwaarmaker inzake een bodemenergiesysteem op
locatie 2 in de gemeente Westland vast te stellen.
3. De publiekssamenvatting over de beslissing op
bezwaar inzake een bodemenergiesysteem op locatie 2
in de gemeente Westland vast te stellen.
Besluit: aangehouden.

CF6

Janssen

PZH-2018-652348310

Beslissing op bezwaar tegen besluit van 8 februari
2018 tot opleggen last onder dwangsom aan een
glastuinbouwbedrijf, zoals genoemd in de brief, inzake
een bodemenergiesysteem op locatie 3 in de
gemeente Westland

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de
bezwaren van bezwaarmaker van 23 februari 2018
tegen het besluit tot opleggen van last onder dwangsom
van 8 februari 2018 inzake een bodemenergiesysteem
op locatie 3 in de gemeente Westland ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit te handhaven.
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2.
3.

De brief met de beslissing op bezwaar aan
bezwaarmaker inzake een bodemenergiesysteem op
locatie 3 in de gemeente Westland vast te stellen.
De publiekssamenvatting over de beslissing op
bezwaar inzake een bodemenergiesysteem op locatie 3
in de gemeente Westland vast te stellen.

Besluit: aangehouden.
CF7

Janssen

PZH-2018-652908717

Beslissing op bezwaar tegen besluit van 20 maart
2018 tot opleggen last onder dwangsom aan een
glastuinbouwbedrijf, zoals genoemd in de brief, inzake
een bodemenergiesysteem bij een kassencomplex in
de gemeente Westland

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de
bezwaren van bezwaarmaker van 30 maart 2018 tegen
de last onder dwangsom van 20 maart 2018 inzake het
bodemenergiesysteem bij een kassencomplex van
bezwaarmaker in de gemeente Westland, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit te handhaven.
2. De brief met de beslissing op bezwaar inzake het
bodemenergiesysteem bij een kassencomplex van
bezwaarmaker in de gemeente Westland vast te
stellen.
3. De publiekssamenvatting over de beslissing op
bezwaar inzake het bodemenergiesysteem bij een
kassencomplex van bezwaarmaker in de gemeente
Westland vast te stellen.
Besluit: aangehouden.

SV1

Vermeulen

PZH-2018-653940007

Beantwoording statenvragen 3405
verantwoordingsdag 23 mei 2018 - Verkeer en
Vervoer

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3405 verantwoordingsdag op 23 mei 2018 met
betrekking tot Verkeer en Vervoer.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van statenvragen 3405.
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Besluit: vastgesteld conform advies.

Vervolg SV1
SV2

Bom-Lemstra

Beslissing

PZH-2018-653364584

Beantwoording statenvragen 3406
verantwoordingsdag 23 mei 2018 mbt Economie

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3406 verantwoordingsdag op 23 mei 2018 met
betrekking tot economie
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van statenvragen 3406.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV3

Bom-Lemstra

PZH-2018-654052150

Beantwoording statenvragen 3407 verantwoordingsdag 23 mei 2018 mbt Leefmilieu

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3407 verantwoordingsdag op 23 mei 2018 met
betrekking tot het leefmilieu.
2. Vast te stellen de putbliekssamenvatting bij de
beantwoording van statenvragen 3407.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV4

Weber

PZH-2018-654040926

Beantwoording statenvragen 3408
verantwoordingsdag tafel 23 mei 2018 mbt
Energietransitie

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3408 verantwoordingsdag op 23 mei 2018 met
betrekking tot Energietransitie.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
de beantwoording van de statenvragen 3408.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV5

Bom-Lemstra

PZH-2018-653795006

Beantwoording Statenvragen 3409
Verantwoordingsdag 23 mei 2018 - Inrichting van de
ruimte

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3409 Verantwoordingsdag 23 mei 2018 met betrekking
tot de inrichting van de ruimte
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Beslissing
2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3409.

Besluit: vastgesteld conform advies.
SV6

Bom-Lemstra

PZH-2018-654037274

Beantwoording statenvragen 3410
verantwoordingsdag 23 mei 2018 mbt Wonen en
voorzieningen

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3410 verantwoordingsdag op 23 mei 2018 met
betrekking tot de inrichting van de ruimte
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van statenvragen 3410.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV7

PZH-2018-654408808

Beantwoording statenvragen 3403
verantwoordingsdag 23 mei 2018 mbt Recreatie

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3403 verantwoordingsdag op 23 mei 2018 met
betrekking tot recreatie
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van statenvragen 3403.
Besluit: vastgesteld conform advies.

