BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 18 SEPTEMBER 2018

Besluitenlijst van de vergadering 11 september 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Weber

Registratienr.
PZH-2018-662645692

Onderwerp
GS-brief aan Provinciale Staten over het beheer
van het regionaal hoofdnet voor warmtetransport

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten,
waarin zij worden geïnformeerd over het beheer van
het regionaal hoofdnet voor warmtetransport.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief
aan Provinciale Staten over het beheer van het
regionaal hoofdnet voor warmtetransport.
Besluit: vastgesteld conform advies

A2

Weber

PZH-2018-662392327

Provinciale rol en aanpak waterstof; steun
waterstof-verklaring Oostenrijk

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de
provinciale rol en aanpak rondom de ontwikkelingen
van waterstof.
2. Te ondersteunen de waterstof-verklaring ‘The
Hydrogen Initiative’ van EU-voorzitter Oostenrijk door
middel van het laten plaatsen van het Provincie ZuidHolland-logo op de website van het Oostenrijkse
Federale Ministerie voor Duurzaamheid en Toerisme.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
provinciale rol en aanpak rondom de ontwikkelingen
van waterstof.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor
gedeputeerden Weber en Vermeulen om op pagina 2
de 4e zin van de 2e alinea en op pagina 5 de 3e zin in de
2e alinea in overleg aan te passen.

CF1

Bom-Lemstra

PZH-2018-658301320

Pachtprijzenbesluit Pachtjaar 2019

Advies:
1. Vast te stellen op basis van het Handelingskader
Pacht 2018 – 2021 en conform inliggend besluit de
pachtprijzen 2019 ten behoeve van de pachtuitgifte
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Besluitenlijst van de vergadering 11 september 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Vervolg CF1
2.
3.
4.

van de gronden in eigendom van de provincie ZuidHolland.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij
zij worden geïnformeerd over het besluit onder 1.
Te bepalen dat het Pachtprijzenbesluit 2019 wordt
bekend gemaakt door publicatie in het Provinciaal
Blad.
Vast te stellen de publiekssamenvatting, over de op
basis van het Handelingskader Pacht 2018 – 2021
vastgestelde pachtprijzen 2019 ten behoeve van de
pachtuitgifte van de gronden in eigendom van de
provincie Zuid-Holland.

Besluit: vastgesteld conform advies
CF2

Baljeu

PZH-2018-661990676

Mandaatbesluit subsidieverlening MKB
innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen het Mandaatbesluit subsidieverlening
MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting met
betrekking tot Mandaatbesluit subsidieverlening MKB
innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland.
3. Te bepalen dat het Mandaatbesluit subsidieverlening
MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland
wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF3

Weber

PZH-2018-661379551

POP3 openstellingsbesluit LEADER oktober 2018

Advies:
1. Het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER
Zuid-Holland oktober 2018 vast te stellen.
2. De GS-brief vast te stellen waarmee Provinciale
Staten worden geïnformeerd over het
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Besluitenlijst van de vergadering 11 september 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Vervolg CF3
3.
4.

Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER ZuidHolland oktober 2018.
Het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER
Zuid-Holland oktober 2018 te publiceren in het
provinciaal blad.
De publiekssamenvatting over het
Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER ZuidHolland oktober 2018 vast te stellen.

Besluit: vastgesteld conform advies
CF4

Weber

PZH-2018-662158328

Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid
leefgebied en maatregelen verbetering
natuurwaarden Zuid-Holland 2018

Advies:
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit
projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en
maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland
2018.
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
waarmee PS worden geïnformeerd over het
Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid
leefgebied en maatregelen verbetering
natuurwaarden Zuid-Holland 2018.
3. Te bepalen dat Openstellingsbesluit projectsubsidie
soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering
natuurwaarden Zuid-Holland 2018 bekend wordt
gemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het
Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid
leefgebied en maatregelen verbetering
natuurwaarden Zuid-Holland 2018.
Besluit: vastgesteld na toevoeging van de veldkrekel
aan de lijst van 300 beschermde dieren.
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Besluitenlijst van de vergadering 11 september 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF5

Weber

Registratienr.
PZH-2018-662711409

Onderwerp
Behandelvoorstel motie 745 - Energiecampus

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin
het behandelvoorstel voor de motie 745 –
Energiecampus is opgenomen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het
behandelvoorstel voor de motie 745 Energiecampus.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF6

Janssen

PZH-2018-660613240

Herziening Veiligheidscontour Eemhaven en
Distripark Albrandswaard

Advies:
1. Vast te stellen het besluit tot herziening van de
veiligheidscontour Eemhaven en Distripark
Albrandswaard ter hoogte van de locatie Abel
Tasmanstraat 41 te Albrandswaard op basis van
artikel 14 Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi), waarin de beleidsmatige grens wordt gelegd
tot waar de grenswaarde van het plaatsgebonden
risico 10-6/jaar van inrichtingen vallend onder het
Besluit externe veiligheid inrichtingen mag reiken.
2. Te bepalen dat het besluit tot herziening van de
veiligheidscontour Eemhaven en Distripark
Albrandswaard ter hoogte van de locatie Abel
Tasmanstraat 41 te Albrandswaard wordt
gepubliceerd in het provinciaal blad.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarmee zij geïnformeerd worden over de
vaststelling van het besluit tot herziening van de
veiligheidscontour Eemhaven en Distripark
Albrandswaard ter hoogte van de locatie Abel
Tasmanstraat 41 te Albrandswaard en tevens worden
geïnformeerd over de afronding van het onderdeel
‘clusteren van risicovolle activiteiten’ uit het
Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015-

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 18 SEPTEMBER 2018

Besluitenlijst van de vergadering 11 september 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

CF6
4.

CF7

Janssen

PZH-2018-659501665

Stichting Leefwerf De Biesbosch - Beslissing op
bezwaar inzake weigering subsidieaanvraag
project Leefwerf De Biesbosch

2018’.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
vaststelling van het besluit herziene
veiligheidscontour Eemhaven en Distripark
Albrandswaard ter hoogte van de locatie Abel
Tasmanstraat 41 te Albrandswaard.

Besluit: vastgesteld conform advies
Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie op
het bezwaar van Stichting Leefwerf De Biesbosch te
Dordrecht inzake de weigering van de
subsidieaanvraag voor het project Leefwerf De
Biesbosch het bestreden besluit te herroepen en
alsnog onder voorwaarden een projectsubsidie 20172019 te verlenen voor Leefwerf De Biesbosch van
maximaal € 200.000,-.
2. De brief vast te stellen waarmee Stichting Leefwerf
De Biesbosch te Dordrecht geïnformeerd wordt over
de beslissing op bezwaar.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
beslissing op bezwaar inzake weigering
subsidieaanvraag project Leefwerf De Biesbosch.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om op basis van nader juridisch
advies in de brief toe te voegen waarom nu toch met
de subsidieaanvraag wordt ingestemd terwijl de
cofinanciering nog niet rond is. Dit besluit mag geen
precedent worden en een clausule omtrent de
uitzonderlijkheid van dit besluit wordt in de brief
toegevoegd.
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Besluitenlijst van de vergadering 11 september 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF8

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2018-659642035

Onderwerp
Opheffing Stichting Collectief Vraagafhankelijk
Vervoer Midden-Holland (Groene Hart Hopper)

Beslissing
Advies:
1. Goed te keuren het besluit van het bestuur van de
Stichting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
(CVV)Midden-Holland tot ontbinding van de Stichting
CVV Midden-Holland per 1 januari 2019.
2. Vast te stellen de brief aan de Stichting Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Midden-Holland met
daarin de goedkeuring voor het ontbinden van de
Stichting CVV Midden-Holland per 1 januari 2019.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de
ontbinding van de Stichting Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Midden-Holland.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
ontbinding van de Stichting Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Midden-Holland.
Besluit: vastgesteld conform advies

CF9

Vermeulen

PZH-2018-661948283

Indienen projecten fietsroutes en
stationsstallingen bij Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief 'indienen projecten
fietsroutes en stationsstallingen Provincie ZuidHolland' aan het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat.
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
over het indienen van fietsprojecten bij het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat.
3. Vast te stellen het plan van aanpak snelfietsroute
Leiden-Katwijk.
4. Vast te stellen het regionaal plan van aanpak
fietsparkeren bij stations Provincie Zuid-Holland.
5. Op de financiële bijlage behorende bij het ‘Regionaal
plan van aanpak Fietsparkeren bij stations’
geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55
van de Provinicewet juncto artikel 10, lid 1, onder b
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Besluitenlijst van de vergadering 11 september 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

CF9
6.

en g van de Wet openbaarheid van bestuur en deze
geheimhouding op te heffen nadat de projecten onder
1 zijn gerealiseerd, te weten in 2022;
Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
indienen van fietsroutes en stationsstallingen bij het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de bijlage met projecten de
bedragen te schrappen.
SV1

Bom-Lemstra

PZH-2018-662236713

Beantwoording Statenvragen 3431 GroenLInks,
PvdA, SP - Sloop sociale woningen Rotterdam

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke
vragen nr. 3431 van GroenLinks, PvdA en SP over de
sloop van sociale woningen in Rotterdam.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de schriftelijke vragen nr. 3431
van GroenLinks, PvdA en SP over de sloop van
sociale woningen in Rotterdam
Besluit: vastgesteld conform concept

SV2

Bom-Lemstra

PZH-2018-662235837

Beantwoording Statenvragen 3432 (PvdA) Begeleiding kwetsbare jongeren naar werk onder
druk

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de
Statenvragen (3432) van mevrouw De Koning met
betrekking tot de begeleiding van kwetsbare jongeren
naar werk onder druk.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatiing bij de
beantwoording van statenvragen 3432 over
begeleiding kwetsbare jongeren naar werk onder
druk.
Besluit: vastgesteld conform concept
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Besluitenlijst van de vergadering 11 september 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

SV3

Janssen

Registratienr.
PZH-2018-663236074

Onderwerp
Beantwoording Statenvragen 3434 GroenLinks Waterbesparing Wateropslag

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van schriftelijke
vragen nummer 3434 (GroenLinks) over
waterbesparing en wateropslag.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de schriftelijke vragen 3434 over
waterbesparing en wateropslag.
Besluit: vastgesteld conform concept

SV4

Smit

PZH-2018-663040726

Beantwoording Statenvragen 3435 PVV Russische roulette met veiligheid Zuid-Hollanders
op rangeerterrein Kijfhoek

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de
Statenvragen 3435 van de PVV over "Russische
roulette met veiligheid Zuid-Hollanders op
rangeerterrein Kijfhoek".
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording Statenvragen 3435 van de
PVV over "Russische roulette met veiligheid ZuidHollanders op rangeerterrein Kijfhoek".
Besluit: vastgesteld conform concept

