BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 10 juli 2018

Besluitenlijst van de vergadering 3 juli 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Smit

A2

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2018-652825673

PZH-2018-655589262

Onderwerp

Beslissing

Verzoek vernietiging raadsbesluit Krimpenerwaard
d.d. 14 april 2018 tot het niet benoemen van een
tweetal commissieleden

Besluit: teruggenomen, met een tekstuele

Partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit,
Programma ruimte en Verordening ruimte 2014
locatie voor windenergie N57 Entree Zuid

Advies:

machtiging voor de portefeuillehouder om de
verzoekers van het te vernietigen raadsbesluit een
GS-brief toe te zenden. In de brief wordt
aangegeven dat GS de hoop hebben dat deze
kwestie in overleg met de burgemeester binnen de
gemeente opgelost kan worden.
1.

De ‘Nota van Toelichting partiële herziening Visie
ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en
Verordening ruimte 2014 locatie voor windenergie
N57 Entree Zuid - DOS-2012-0006876’ vast te
stellen, waardoor de wijzigingen in de Visie ruimte
en mobiliteit, het programma ruimte en de
Verordening Ruimte 2014 inzichtelijk worden als
de locatie voor windenergie N57 Entree Zuid hierin
wordt opgenomen;
2. Het Statenvoorstel vast te stellen waarmee
Provinciale Staten ter vaststelling worden
voorgelegd:
a. Vast te stellen de partiële herziening van de
Visie ruimte en mobiliteit, met
identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2012x4006876SV-VA01,
alsmede een volledige verbeelding daarvan;
b. Vast te stellen de partiële herziening van het
Programma ruimte, met identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2012x6006876PR-VA01,
alsmede een volledige verbeelding daarvan;
c. Vast te stellen de partiële herziening van de
Verordening ruimte, met identificatienummer
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Vervolg A2

3.

4.

5.

6.

NL.IMRO.9928.DOSx2012x8006876VO-VA01,
alsmede een volledige verbeelding daarvan;
Te bepalen dat de partiële herziening Visie ruimte
en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening
ruimte 2014 locatie voor windenergie N57 Entree
Zuid na vaststelling door Provinciale Staten wordt
bekendgemaakt in de Staatscourant;
Te bepalen dat de wijzigingen in de Visie ruimte en
mobiliteit, Programma ruimte en Verordening
ruimte 2014 na vaststelling door Provinciale Staten
worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad;
Gedeputeerde Bom-Lemstra te mandateren om PS
schriftelijk te verzoeken in te stemmen met het
terugtrekken van het Statenvoorstel als in september
2018 blijkt dat 12 MW haalbaar is op locatie voor
windenergie Haringvlietdam;
De publiekssamenvatting vast stellen, waarmee
een breed publiek wordt geïnformeerd over de
strekking van het besluit over de partiële
herziening Visie ruimte en mobiliteit windenergie,
Programma ruimte en Verordening ruimte 2014
locatie voor windenergie N57 Entree Zuid en over
het voorbehoud tot het terugtrekken van dit
voorstel als in september 2018 blijkt dat 12 MW
haalbaar is op locatie G Haringvlietdam.

Besluit: vastgesteld conform advies met een
machtiging voor de portefeuillehouder om de
bestuurlijke samenvatting van het Statenvoorstel aan
te passen in lijn met het gewijzigde adviespunt 5.
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Volgnr.

Rapporteur

A3

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2018-654901059

Onderwerp
Brief aan Provinciale Staten over flexibiliteit in de
Verordening ruimte

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
over flexibiliteit in de Verordening ruimte, zoals die
op verzoek van Provinciale Staten is aangevuld met
informatie over de rolverdeling tussen Provinciale
Staten en Gedeputeerde Staten.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarmee
een breed publiek op de hoogte wordt gebracht van
de GS-brief aan Provinciale Staten over flexibiliteit in
de Verordening ruimte.
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouder om in de
stukken een stevigere relatie te leggen met de
Ambitienotitie (meer in het bijzonder de
sturingsfilosofie) voor een heldere lijn richting
Omgevingsbeleid/Omgevingswet. Tevens een
machtiging om in de stukken de term
“gebiedsfonds(en)” te verwijderen en specifiek de
paragraaf inzake de ‘Financiële component’ daarop
tekstueel te wijzigen: “… die waardevermeerdering al
dan niet ten goede te laten komen aan een gebied.”
o.i.d. en: “ … door middel van een bijdrage al dan niet
in een gebied” o.i.d.

A4

Weber

PZH-2018-653724891

Doorontwikkeling Recreatieve Routenetwerken

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
met betrekking tot de doorontwikkeling van de
recreatieve routenetwerken.
2. Te bepalen dat wordt gestart met de voorbereidende
werkzaamheden ten behoeve van de oprichting van
een Zuid-Hollands routebureau.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg A4

Beslissing
doorontwikkeling van de recreatieve routenetwerken.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A5

Baljeu

PZH-2018-652369538

Update Slimmer en Sterker Bestuur naar
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen
2018

Advies:
1. Vast te stellen de update Slimmer en Sterker Bestuur
naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen
2018;
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin
de update Slimmer en Sterker Bestuur naar
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
wordt aangeboden;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
Update Slimmer en Sterker Bestuur n.a.v. de
gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouder om daar waar
relevant in de Update ook de term “Metropoolregio” te
gebruiken en tevens na te gaan of de tekst inzake
Brielle en de bestuurlijke zelfstandigheid congrueert
met de tekst van het coalitieakkoord met Brielle.

A6

Vermeulen

PZH-2018-654552980

Afwijken nadeelcompensatieregeling Dunea
Knoop Leiden West RijnlandRoute

Advies:
1. Te bepalen dat in afwijking van de Regeling
nadeelcompensatie kabels en leidingen
Zuid-Holland 2010 aan Dunea N.V. voor de
waterleiding gedeelte Plesmanlaan een voorlopige
nadeelcompensatie van 100% wordt toegekend
vanwege het binnen vijf jaren opnieuw verleggen van
de waterleiding door Dunea N.V onder de
voorwaarden dat:
- De Dunea-leidingen in Knoop Leiden-West zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 januari 2019, zijn

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 10 juli 2018

Besluitenlijst van de vergadering 3 juli 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Vervolg A6

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
verlegd (incl. verwijderen bestaande leidingen) om de
vertraging van het project RijnlandRoute zo veel
mogelijk te beperken;
- De Dunea-leiding N206.157.05 langsliggend aan de
Tjalmaweg (VP Valkenburg 2, referentienummer
SWNL198024, d.d. 11-08-2017) een categorie 1leiding blijft, waarbij Dunea N.V. zorgt dat deze voor
1 mei 2019 verlegd is.
2. De ambtelijke opdrachtnemer (tevens de
projectleider) van de RijnlandRoute te mandateren
voor het nemen van besluiten, het aangaan, het
wijzigen, het verrichten van alle andere
rechtshandelingen alsmede alle feitelijke handelingen
die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de
Projectovereenstemming en voor de definitieve
nadeelcompensatie voor Dunea N.V. ten behoeve
van het advies onder 1. Dit mandaat geldt voor zover
het bedrag aan (voorlopige) nadeelcompensatie,
welke op grond van onverkorte toepassing van de
Regeling nadeelcompensatie kabels en leidingen
Zuid-Holland 2010 zou kunnen worden toegekend,
niet met meer dan € 200.000,- te boven gaat.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aan
Dunea N.V. toegekende bedrag aan voorlopige
nadeelcompensatie voor het verleggen van de
drinkwaterleiding gedeelte Plesmanlaan.
De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat
Gedeputeerde Staten rechtsgeldig hebben besloten, op
grond van artikel 176 Provinciewet de Provincie in en
buiten rechte te vertegenwoordigen. Op grond van de door
de Commissaris van de Koning afgegeven machtiging
wordt de ambtelijke opdrachtnemer (tevens projectleider)
van de RijnlandRoute dhr. A.F. Franken gemachtigd om
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg A6

Beslissing
de provincie Zuid-Holland te vertegenwoordigen in de
onderhandelingen met Dunea N.V., in te stemmen met
voorstellen alsmede namens de provincie Zuid-Holland
alle feitelijke handelingen te verrichten, waaronder het
ondertekenen van brieven, van de
Projectovereenstemming, van het besluit tot definitieve
nadeelcompensatie en van alle schriftelijke stukken die
noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de
Projectovereenstemming en voor de definitieve
nadeelcompensatie tussen Dunea N.V. en de provincie
Zuid-Holland. Dit mandaat geldt voor zover het bedrag
aan (voorlopige) nadeelcompensatie, welke op grond van
onverkorte toepassing van de Regeling
nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2010
zou kunnen worden toegekend, niet met meer dan €
200.000,- te boven gaat.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A7

Baljeu

PZH-2018-654108551

Recesmandaat Warmtebedrijf Rotterdam

Besluit: teruggenomen.

CF1

Bom-Lemstra

PZH-2018-655626763

Reactieve aanwijzing DOS-2018-0004973
Gemeente Rotterdam VBP Buitengebied Hoek
van Holland

Advies:
1. Reactieve aanwijzing ex artikel 3.8, lid 6 Wro te
geven op het vastgestelde bestemmingsplan ‘Hoek
van Holland - Buitengebied’ gemeente Rotterdam,
ertoe strekkende dat de hieronder aangegeven
onderdelen geen deel blijven uitmaken van het op 28
juni 2018 vastgestelde bestemmingsplan Hoek van
Holland-Buitengebied met het plannummer
NL.IMRO.0599.BP1080HvHBuitengeb-va01:
De woonbestemming met de omliggende gronden
‘tuin -1’ dan wel de specifieke vorm van agrarisch –
plattelandswoning van de volgende woningen:
ADRES BESTEMMING/ FUNCTIEAANDUIDING
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Volgnr.

Rapporteur

Vervolg CF1

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
Bagijneland 26 ‘Wonen’ met de omliggende gronden
‘tuin-1’
Bagijneland 39 'Specifieke vorm van agrarisch plattelandswoning'
Dirk van den Burgweg 48
'Specifieke vorm van
agrarisch - plattelandswoning'
Dwarshaak 44 'Specifieke vorm van agrarisch plattelandswoning'
Haakpad 25
‘Wonen’ met de omliggende gronden
‘tuin-1’
Haakpad 27
'Specifieke vorm van agrarisch plattelandswoning'
Haakweg 43
'Specifieke vorm van agrarisch plattelandswoning'
Haakweg 47
'Specifieke vorm van agrarisch plattelandswoning'
Haakweg 57
‘Wonen’ met de omliggende gronden
‘tuin-1’
Kaapweg 125 'Specifieke vorm van agrarisch plattelandswoning'
Kapittelland 16 ‘Wonen’ met de omliggende gronden
‘tuin-1’
Kapittelland 41 ‘Wonen’ met de omliggende gronden
‘tuin-1’
Kapittelland 48 ‘Wonen’ met de omliggende gronden
‘tuin-1’
Kulkweg 199
'Specifieke vorm van agrarisch plattelandswoning'
Nieuwlandse Polderweg 7
'Specifieke vorm van
agrarisch - plattelandswoning'
Nieuwlandse Polderweg 9
‘Wonen’ met de omliggende
gronden ‘tuin-1’
Nieuwlandse Polderweg 11 ‘Wonen’ met de omliggende
gronden ‘tuin-1’
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
Nieuwlandse Polderweg 15 'Specifieke vorm van
agrarisch - plattelandswoning'
Nieuwlandse Polderweg 18 'Specifieke vorm van
agrarisch - plattelandswoning'
Nieuwlandse Polderweg 21 ‘Wonen’ met de omliggende
gronden ‘tuin-1’
Nieuwlandse Polderweg 24 ‘Wonen’ met de omliggende
gronden ‘tuin-1’
Nieuwlandse Molenpad 46 ‘Wonen’ met de omliggende
gronden ‘tuin-1’
Nieuwlandse Molenpad 49 ‘Wonen’ met de omliggende
gronden ‘tuin-1’
Nieuwlandse Molenpad 51 ‘Wonen’ met de omliggende
gronden ‘tuin-1’
Nieuwlandse Molenpad 54 ‘Wonen’ met de omliggende
gronden ‘tuin-1’
2. Brief vast te stellen waarmee de gemeenteraad van
Rotterdam op de hoogte wordt gesteld van dit besluit;
3. Aanwijzing digitaal vast te stellen met
identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2018x0004973AW-VA01
4. Publiekssamenvatting vast te stellen bij het voorstel
Reactieve aanwijzing Gemeente Rotterdam VBP
Buitengebied Hoek van Holland.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF2

Bom-Lemstra

PZH-2018-651591967

Partiële wijziging Verordening Ruimte inzake de
wijziging van de NNN-begrenzing
Krimpenerwaard

Advies:
1. Vast te stellen het ontwerp van de Partiële wijziging
Verordening Ruimte 2014 inzake de NNN-begrenzing
van de Krimpenerwaard.
2. Bepalen dat het ontwerp van de Partiële wijziging
Verordening Ruimte 2014 inzake de NNN-begrenzing
van de Krimpenerwaard per 29 augustus 2018 ter

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 10 juli 2018

Besluitenlijst van de vergadering 3 juli 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Vervolg CF2
3.

4.

5.

6.

7.

inzage wordt gelegd voor een periode van 6 weken,
waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld
een zienswijze kenbaar te maken.
Bepaald dat de procedure van de ter inzagelegging
gelijktijdig plaatsvind met de ter inzagelegging van
het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente
Krimpenerwaard, dat beide procedures via een
gezamenlijke bekendmaking worden gepubliceerd in
het Provinciale Blad, dat de zienswijzen via één loket
kunnen worden ingediend bij de gemeente
Krimpenerwaard en dat er een gezamenlijke
reactienota wordt opgesteld.
Vast te stellen de brief aan de gemeente
Krimpenerwaard, met een afschrift aan het
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard met betrekking tot het besluit tot
vaststelling van de ontwerp-wijziging van de NNNbegrenzing in de Verordening Ruimte.
Vast te stellen de brief aan de Stuurgroep
Veenweiden Krimpenerwaard met betrekking tot het
besluit tot vaststelling van de ontwerp-wijziging van
de NNN-begrenzing in de Verordening Ruimte.
Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
met betrekking tot het besluit tot vaststelling van de
concept-wijziging van de NNN-begrenzing in de
Verordening Ruimte.
Vast te stellen de publiekssamenvatting met
betrekking tot het besluit tot vaststelling van de
ontwerp-wijziging van de NNN-begrenzing in de
Verordening Ruimte.

Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor gedeputeerde Weber om de NNNbegrenzing nog aan te passen en tevens waar nodig
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wijzigingen aan te brengen teneinde te voldoen aan de
standaarden voor de digitale verplichtingen van de
Wet ruimtelijke ordening.

Vervolg CF2

CF3

Bom-Lemstra

Beslissing

PZH-2018-654579054

Groene inpassing bedrijventerrein Nieuw
Reijerwaard

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
met betrekking tot de groene inpassing
bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de GSbrief aan Provinciale Staten met betrekking tot de
groene inpassing bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF4

Bom-Lemstra

PZH-2018-654483442

Bestuursakkoord Groene Hart

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
waarmee zij op hoofdlijnen worden geïnformeerd over
de stand van zaken van het Bestuursakkoord Groene
Hart.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel Bestuursakkoord Groene Hart.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF5

Bom-Lemstra

PZH-2018-654163181

Aangepast woningbouwprogramma subregio
Voorne-Putten

Advies:
1. In te stemmen met de in het subregionale
woningbouwprogramma Voorne-Putten opgenomen
woningbouwplannen in de categorie uitvoerbare
plannen (Categorie 1), met uitzondering van de
plannen voor de periode na 2020.
2. Vast te stellen de GS-brief aan het Subregionaal
overleg wonen van Voorne-Putten waarin het besluit
bekend gemaakt wordt dat er ingestemd wordt met
de in het subregionale woningbouwprogramma
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Beslissing

Vervolg CF5

3.
4.

Voorne-Putten opgenomen woningbouwplannen in de
categorie uitvoerbare plannen (Categorie 1), met
uitzondering van de plannen voor de periode na
2020.
Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
met de reactie van GS op het aangepaste
woningbouwprogramma subregio Voorne-Putten.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
besluit van GS ten aanzien van het subregionale
woningbouwprogramma van Voorne-Putten.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF6

Bom-Lemstra

PZH-2018-655020896

Aanpak Leefomgevingstoets Omgevingsbeleid
Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen en vrij te geven voor inspraak de
notitie ‘Aanpak Leefomgevingstoets Omgevingsbeleid
Zuid-Holland’.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het
besluit ‘Aanpak Leefomgevingstoets
Omgevingsbeleid Zuid-Holland’.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten Aanpak
Kwaliteitstoets en Leefomgevingstoets
Omgevingsbeleid Zuid-Holland.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF7

Janssen

PZH-2018-653198164

Vaststellen ontwerpbesluit wijziging Reglement
van bestuur voor het Hoogheemraadschap van
Rijnland

Advies:
1. Het ontwerpbesluit wijziging Reglement van bestuur
voor het Hoogheemraadschap van Rijnland vast te
stellen waarin wijzigingen worden voorgesteld met
betrekking tot de benoeming van het bestuurslid voor
de categorie natuurterreinen, de procedure om te
komen tot een nieuwe dijkgraaf, waarin het opnemen
van diverse bepalingen met betrekking tot
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Vervolg CF7
2.

3.
4.

5.

herpoldering wordt voorgesteld alsmede een nieuwe
kaart van het beheergebied is opgenomen.
Te bepalen dat het ontwerpbesluit van 16 juli tot en
met 27 augustus 2018 ter inzage wordt gelegd,
binnen welke periode belanghebbenden hun
zienswijze naar voren kunnen brengen.
Brief aan het Hoogheemraadschap van Rijnland vast
te stellen waarmee zij worden geïnformeerd over het
ter inzage leggen van het ontwerpbesluit.
De publiekssamenvatting vast te stellen bij het
voorstel tot vaststelling van het ontwerpbesluit tot
wijziging van het Reglement van bestuur voor het
Hoogheemraadschap van Rijnland.
Te bepalen dat de kennisgeving terinzagelegging
ontwerpbesluit wijziging reglement Rijnland wordt
gepubliceerd in het provinciaal blad.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF8

Janssen

PZH-2018-653878957

Vaststellen ontwerpbesluit wijziging Reglement
voor het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden

Advies:
1. Het ontwerpbesluit wijziging Reglement voor het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vast te
stellen waarin wijzigingen worden voorgesteld met
betrekking tot de benoeming van bestuursleden voor
de categorie natuurterreinen en wijzigingen in de
kaart.
2. Te bepalen dat het ontwerpbesluit van 16 juli tot en
met 27 augustus ter inzage wordt gelegd, binnen
welke periode belanghebbenden hun zienswijze naar
voren kunnen brengen.
3. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het
voorstel tot vaststelling van het ontwerpbesluit tot
wijziging van het Reglement voor het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
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Vervolg CF8

Beslissing
4.

Te bepalen dat de kennisgeving ontwerpbesluit
wijziging reglement Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden wordt gepubliceerd in het provinciaal blad.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF9

Weber

PZH-2018-653527284

Vaststelling Definitief Natuurbeheerplan ZuidHolland 2019

Advies:
1. Vast te stellen het Definitief Natuurbeheerplan ZuidHolland 2019 inclusief de bijlagen Kaart 1 t/m 8 en de
Was-Wordt-tabel Natuurbeheerplan 2019;
2. Vast te stellen de Nota van Beantwoording op de
zienswijzen op het Ontwerp-Natuurbeheerplan ZuidHolland 2019;
3. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale
Staten worden geïnformeerd over de Vaststelling
Definitief Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2019
inclusief de bijlagen Kaart 1 t/m 8 en de Was-Wordttabel Natuurbeheerplan 2019;
4. Te bepalen dat het Definitief Natuurbeheerplan ZuidHolland 2019 bekendgemaakt wordt door publicatie in
het Provinciaal Blad;
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GSvoorstel Vaststelling Definitief Natuurbeheerplan
Zuid-Holland 2019.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF10

Weber

PZH-2018-654037724

Beslissing op bezwaar tegen besluit van 26
januari 2018 inzake herbeplanting van bomen op
perceel in gemeente Noordeloos

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de
bezwaren van bezwaarmaker van 5 maart 2018
tegen het besluit tot opleggen van last onder
dwangsom van 26 januari 2018 vanwege het niet
voldoen aan de herbeplantingsverplichting op een
perceel in de gemeente Noordeloos ongegrond te
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Besluitenlijst van de vergadering 3 juli 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Vervolg CF10
2.

3.

verklaren en het bestreden besluit te handhaven.
De brief met de beslissing op bezwaar aan
bezwaarmaker inzake het niet voldoen aan de
herbeplantingsverplichting op een perceel in de
gemeente Noordeloos vast te stellen.
De publiekssamenvatting over de beslissing op
bezwaar inzake het niet voldoen aan de
herbeplantingsverplichting op een perceel in de
gemeente Noordeloos vast te stellen.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF11

Vermeulen

PZH-2018-654701663

Vaststellen twee brieven inzake de samenstelling
van de Raad van Commissarissen (inmiddels
Raad van Toezicht) van RTV Rijnmond

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de Raad van Toezicht
(RvT) van RTV Rijnmond waarin GS aangeven
akkoord te gaan met het intrekken van het verzoek tot
accordering van de wijziging van de Raad van
Commissarissen (RvC) en het hierover door de Raad
van Toezicht nemen van een nieuw besluit.
2. Vast te stellen de brief aan een oud-commissaris van
RTV Rijnmond, waarin wordt aangegeven dat de RvT
van RTV Rijnmond het verzoek tot accordering van
de wijziging van de RvC door GS heeft ingetrokken,
GS hiermee akkoord zijn en de RvT onder de
gewijzigde statuten een nieuw besluit dient te nemen
over het wijzigen van de samenstelling.
3. Vast te stellen dat de brief aan een oud-commissaris
van RTV Rijnmond niet actief openbaar wordt
gemaakt conform artikel 4, onder a van de
Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland
2017.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de twee
brieven naar aanleiding van de wijziging in de
samenstelling van de Raad van Commissarissen van
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Besluitenlijst van de vergadering 3 juli 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg CF11

Beslissing
RTV Rijnmond.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF12

Baljeu

PZH-2018-654201242

Wet arhi, voorlopige overgang van raadsgriffier in
andere functie gemeente Hoeksche Waard

Advies:
1. Onder voorbehoud van besluitvorming in de Eerste
Kamer te bepalen dat de heer M.A. Bourdrez, griffier
van Strijen met ingang van de datum van herindeling
in een andere functie voorlopig overgaat in dienst van
de nieuwe gemeente Hoeksche Waard conform
artikel 57 van de Wet arhi;
2. Vast te stellen de brief aan de heer M.A. Bourdrez
met reactie van GS op zijn verzoek;
3. Besluiten af te zien van actieve openbaarheid van de
punten 1 en 2 en de daarbij behorende bijlagen, op
grond van artikel 4, onder a, beleidsregel actieve
openbaarheid Zuid-Holland 2017, vanwege
bescherming persoonlijke levenssfeer van de
betrokkenen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF13

Weber

PZH-2018-654402274

Afdoening brief Actiecomité Stop Geluidhinder A4
en ontwikkelingen Vlietland waaronder uitvoering
motie 811 Natuurimpuls Meeslouwerplas en
Vlietland

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale
Staten worden geïnformeerd over de afdoening van
de brief van Actiecomité Stop Geluidhinder A4 en
ontwikkelingen Vlietland waaronder uitvoering motie
811 Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland.
2. Beschikbaar te stellen € 300.000,- ten laste van de
reserve Groene ambities voor de uitvoering van motie
811 Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland
conform het verzoek van Provinciale Staten.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende
bij de GS-brief waarmee Provinciale Staten worden
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Besluitenlijst van de vergadering 3 juli 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Vervolg CF13

Beslissing
geïnformeerd over de afdoening van de brief van
Actiecomité Stop Geluidhinder A4 en ontwikkelingen
Vlietland waaronder uitvoering motie 811
Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland.
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouder om enkele
termen in het voorstel, publiekssamenvatting en brief
aan PS minder formeel te verwoorden en tevens de
dekkingsbron te wijzigen.

SV1

Vermeulen

PZH-2018-655461108

Beantwoording Statenvragen 3398
Toegankelijkheid busvervoer

Advies:
1
Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3398 Toegankelijkheid busvervoer.
2
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de statenvragen 3398.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV2

Bom-Lemstra

PZH-2018-655728350

Beantwoording Statenvragen 3412 GroenLinks,
50PLUS en PvdD Luchtvaartbrief

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3412 van GroenLinks d.d. 22 juni 2018 met
betrekking tot luchtvaartbrief van gedeputeerde BomLemstra d.d. 29 mei 2018.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van statenvragen 3412.
Besluit: vastgesteld conform advies met een tekstuele
machtiging voor de portefeuillehouder om daar waar
sprake is van de MER RTHA deze term te wijzigen in
de concept-MER RTHA.

SV3

Janssen

PZH-2018-655735889

Beantwoording Statenvragen 3413 (PVV)
mindervalide mensen in het nauw bij reizen

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
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Besluitenlijst van de vergadering 3 juli 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Vervolg SV3

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

waterbus
2.

3413 met betrekking tot ‘mindervalide mensen in het
nauw bij reizen waterbus‘;
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording statenvragen 3413.

Besluit: vastgesteld conform advies.

