
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 3 juli 2018  

 
 

Besluitenlijst van de vergadering 26 juni 2018 vastgesteld. 
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 

 
A1 Vermeulen PZH-2018-652929947 Bestuursovereenkomst samenwerking PZH-

MRDH 
Advies:  
1. De Bestuursovereenkomst met de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag (MRDH) over de samenwerking 
aan te gaan. 

2. Te machtigen gedeputeerde Vermeulen 
(portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, 
Vervoersautoriteit, MRDH, Communicatie en 
Vergunningverlening) om namens GS de 
Bestuursovereenkomst samenwerking PZH-MRDH 
met het Algemeen Bestuur van de MRDH te 
ondertekenen. 

3. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten 
waarmee de Bestuursovereenkomst samenwerking 
PZH-MRDH ter kennisname aangeboden wordt. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
Bestuursovereenkomst samenwerking PZH-MRDH. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele 
machtiging voor de portefeuillehouder om te 
verwezenlijken dat de portefeuillehouder en de 
voorzitter de Bestuursovereenkomst beide kunnen 
tekenen. 
  

A2 Vermeulen PZH-2018-653849243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terugblik Coalitieperiode 2015-2019 
 

Advies:  
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten 

over de Terugblik Bestuursperiode 2015-2019  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het 

voorstel GS-brief aan Provinciale Staten over de 
Terugblik Bestuursperiode 2015-2019 

 
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele 
machtiging voor de portefeuillehouder om voorstel en 
publiekssamenvatting waar nodig taalkundig te 
corrigeren. Op grond van artikel 3c van de 
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Vervolg A2 
 

Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 
zonderen GS het voorstel uit van actieve 
openbaarheid. 
  

CF1 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  op locatie 1 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 1 in de gemeente Westland vast te stellen. 

3. De publiekssamenvatting over de beslissing op 
bezwaar inzake een bodemenergiesysteem op locatie 
1 in de gemeente Westland  vast te stellen. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

CF2 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 
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Vervolg CF2 2 in de gemeente Westland  vast te stellen 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

CF3 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. 

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

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

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

CF4 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 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 3 juli 2018  

 
 

Besluitenlijst van de vergadering 26 juni 2018 vastgesteld. 
 
 
 

Volgnr. Rapporteur Registratienr. Onderwerp Beslissing 

 
Vervolg CF4 bezwaar inzake het bodemenergiesysteem bij een 

kassencomplex van bezwaarmaker in de gemeente 
Westland vast te stellen. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

CF5 Janssen PZH-2018-652919232 Vaststellen ontwerpbesluit wijziging Reglement 
van bestuur voor het Hoogheemraadschap van 
Delfland 

Advies:  
1. Het ontwerpbesluit wijziging Reglement van bestuur 

voor het hoogheemraadschap van Delfland vast te 
stellen waarin wijzigingen worden voorgesteld met 
betrekking tot de benoeming van bestuursleden voor 
de categorie natuurterreinen, de wijze van formuleren 
van de zetel van het waterschap en een nieuwe kaart 
van het beheersgebied. 

2. Te bepalen dat het ontwerpbesluit van 9 juli tot en 
met 20 augustus 2018 ter inzage wordt gelegd, 
binnen welke periode belanghebbenden hun 
zienswijze naar voren kunnen brengen. 

3. Brief aan het Hoogheemraadschap van Delfland vast 
te stellen waarmee zij worden geïnformeerd over het 
ter inzage leggen van het ontwerpbesluit en waarin 
wordt toegelicht dat ten opzichte van het voorontwerp 
de fictiebepaling voor woonboten niet meer is 
opgenomen. 

4. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het 
voorstel tot vaststelling van het ontwerpbesluit tot 
wijziging van het Reglement van bestuur voor het 
Hoogheemraadschap van Delfland. 

5. Te bepalen dat de kennisgeving terinzagelegging 
ontwerpbesluit wijziging reglement Delfland wordt 
gepubliceerd in het provinciaal blad. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
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CF6 Janssen PZH-2018-652773026 Vaststellen ontwerpbesluit wijziging Reglement 

van bestuur voor het Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard 

Advies:  
1. Het ontwerpbesluit wijziging Reglement van bestuur 

voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard vast te stellen waarin wijzigingen 
worden voorgesteld met betrekking tot de benoeming 
bestuursleden voor de categorie natuurterreinen, de 
bepalingen over kostentoedeling wegentaak en een 
nieuwe kaart van het beheergebied. 

2. Te bepalen dat het ontwerpbesluit van 9 juli tot en 
met 20 augustus 2018 ter inzage wordt gelegd, 
binnen welke periode belanghebbenden hun 
zienswijze naar voren kunnen brengen. 

3. Brief aan het dagelijks bestuur van het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard vast te stellen waarmee zij worden 
geïnformeerd over het ter inzage leggen van het 
ontwerpbesluit en waarin wordt toegelicht dat ten 
opzichte van het voorontwerp de fictiebepaling voor 
woonboten niet meer is opgenomen. 

4. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het 
voorstel tot vaststelling van het ontwerpbesluit tot 
wijziging van het reglement van bestuur voor het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard. 

5. Te bepalen dat de kennisgeving terinzagelegging 
ontwerpbesluit wijziging reglement Schieland en de 
Krimpenerwaard wordt gepubliceerd in het provinciaal 
blad. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
 

CF7 Weber PZH-2018-651271871 
 
 

Vaststelling beheerplannen Natura 2000 
Westduinpark en Wapendal alsmede Solleveld en 
Kapittelduinen 2018- 2023 

Advies:  
1.  Vast te stellen het beheerplan bijzondere 

natuurwaarden Westduinpark en Wapendal 2018 -
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Vervolg CF7  2023 inclusief bijlagen 3 en 4 en kennis te nemen van 

bijlagen 1 en 2. 
2.  Vast te stellen het beheerplan bijzondere 

natuurwaarden Solleveld en Kapittelduinen 2018 - 
2023 inclusief bijlagen 3 en 4 en kennis te nemen van 
bijlagen 1 en 2. 

3.  Vast te stellen de nota van antwoord op de 
zienswijzen bij het ontwerpbeheerplan bijzondere 
natuurwaarden Westduinpark en Wapendal 2018 - 
2023. 

4.  Vast te stellen de nota van antwoord op de 
zienswijzen bij het ontwerpbeheerplan bijzondere 
natuurwaarden Solleveld en Kapittelduinen 2018 - 
2023. 

5.  Vast te stellen de GS-brief aan de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met het 
verzoek tot vaststelling van de beheerplannen 
Westduinpark en Wapendal alsmede Solleveld en 
Kapittelduinen 2018 - 2023 en de nota’s van 
antwoord. 

6.  Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, 
waarmee de beheerplannen Westduinpark en 
Wapendal en Solleveld en Kapittelduinen 2018 – 
2023 en de beide nota's van antwoord ter 
kennisname aan PS worden aangeboden. 

7.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de 
beheerplannen Westduinpark en Wapendal en 
Solleveld en Kapittelduinen 2018 - 2023. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

CF8 Weber PZH-2018-653368616 
 
 

Aanpassing Beleidsregel uitvoering Wet 
natuurbescherming inzake tegemoetkomingen 
fruitschade 

Advies:  
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de 

Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-
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Vervolg CF8 Holland. 

2. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de 
Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-
Holland wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.  

3. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten 
over het aanpassen van de Beleidsregel uitvoering 
Wet natuurbescherming Zuid-Holland. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit 
tot wijziging van de Beleidsregel uitvoering Wet 
natuurbescherming Zuid-Holland. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

CF9 Weber PZH-2018-653362422 Instructie aan BIJ12 Faunafonds over de 
toepassing van de Beleidsregel uitvoering Wet 
natuurbescherming 

Advies:  
1. Vast te stellen de GS-brief aan BIJ12 Faunafonds 

met de instructie over de toepassing van de 
Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-
Holland inzake het verlenen van tegemoetkomingen 
bij schade aan fruit door vogels. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de GS-
brief aan BIJ12 Faunafonds met de instructie over de 
toepassing van de Beleidsregel uitvoering Wet 
natuurbescherming Zuid-Holland inzake het verlenen 
van tegemoetkomingen bij schade aan fruit door 
vogels. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
 

CF10 Weber PZH-2018-650942225 
 
 
 
 
 

Vaststellen Streefbeeld Buijtenland van Rhoon Advies:  
1. Vast te stellen het  "Streefbeeld Buijtenland van 

Rhoon"- als uitwerking van de natuur- en recreatie 
doelstellingen in het kader van de Planologische 
Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling 
Rotterdam (PKB PMR) en daarmee tevens als basis 
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Vervolg CF10 te nemen voor de nader te sluiten 

samenwerkingsovereenkomst met de 
gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. 

2. Vast te stellen de brief naar het minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waarin 
Gedeputeerde Staten het streefbeeld en de aanpak 
en afspraken voor het Buijtenland van Rhoon ter 
instemming voorleggen.  

3. Vast te stellen de brieven naar de Tafel van Borging, 
gemeente Albrandswaard, gemeente Barendrecht en 
de gemeente Rotterdam waarin deze partijen worden 
geïnformeerd over het streefbeeld Buijtenland van 
Rhoon. 

4. Vast te stellen de brief naar Provinciale Staten waarin 
de Statenleden in kennis worden gesteld van het 
besluit over het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon 
en de vervolgaanpak. 

5. Vast te stellen de publieksamenvatting over het 
streefbeeld Buijtenland van Rhoon. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

SV1 Janssen PZH-2018-654844510 Beantwoording statenvragen 3399 m.b.t. 
duidelijkheid inzake met PFOA vervuilde grond 
Sliedrecht-Noord 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 

3399 van PVV m.b.t. duidelijkheid inzake met PFOA 
vervuilde grond Sliedrecht-Noord  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de 
beantwoording van de statenvragen 3399 van PVV 
m.b.t. duidelijkheid inzake met PFOA vervuilde grond 
Sliedrecht-Noord 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
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SV2 Janssen PZH-2018-653350096 Beantwoording Statenvragen SP 3400 Besteding 

subsidie Stichting Fort aan Zee en staat van het 
Fort aan den Hoek van Holland 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 

(3400) van P.L. Vermeulen (SP) van 6 juni 2018 met 
betrekking tot besteding subsidie Stichting Fort aan 
Zee en staat van het Fort aan den Hoek van Holland 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de 
beantwoording Statenvragen 3400 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

SV3 Weber PZH-2018-654622286 Schriftelijke vragen 3401 PvdD en GroenLinks 
over maai- en baggerbeheer 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 

nr. 3401 van PvdD en GroenLinks over maai- en 
baggerbeheer 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de 
beantwoording van Statenvragen nr. 3401 van PvdD 
en GroenLinks over maai- en baggerbeheer 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

SV4 Janssen PZH-2018-654464204 Beantwoording statenvragen 3402 
verantwoordingsdag 23 mei 2018 mbt Water 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 

3402 verantwoordingsdag op 23 mei 2018 met 
betrekking tot Water 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de 
beantwoording van statenvragen 3402. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

SV5 Weber PZH-2018-654410403 
 
 
 
 

Beantwoording statenvragen 3404 
verantwoordingsdag 23 mei 2018 mbt 
biodiversiteit en landbouw 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 

3404 verantwoordingsdag op 23 mei 2018 met 
betrekking tot biodiversiteit en landbouw 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de 
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Vervolg SV5 beantwoording van statenvragen 3404. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

SV6 Janssen PZH-2018-654740121 Beantwoording statenvragen 3411 
verantwoordingsdag 2018 mbt Cultuur 

Advies:  
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 

3411 verantwoordingsdag 2018 met betrekking tot 
cultuur 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de 
beantwoording van de statenvragen 3411. 

 
Besluit: vastgesteld conform advies. 
  

 


