BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 2 OKTOBER 2018

Besluitenlijst van de vergadering 25 september 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2018-664167257

Onderwerp
Acties gericht op realisatie woningbouw:
uitkomsten verkenningen en vervolgacties

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de
acties gericht op de realisatie van woningbouw, de
uitkomsten van een tweetal verkenningen en een
doorkijk naar de vervolgacties.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
acties gericht op de realisatie van woningbouw, de
uitkomsten van een tweetal verkenningen en een
doorkijk naar de vervolgacties.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder voor ondergeschikte wijzigingen.
Tevens het verzoek om de inzet van de lobby mede te
richten op de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2018-662920461

Woonbarometer 2018

Advies:
1. Vast te stellen de Woonbarometer 2018.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarmee de Woonbarometer 2018 ter informatie aan
Provinciale Staten wordt aangeboden.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
Woonbarometer 2018.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A3

Bom-Lemstra

PZH-2018-663825138

Subsidieverlening Wayland Energy B.V. Energieweb Glasparel+

Advies:
1. Te verlenen een meerjarige incidentele subsidie
2018-2020 van maximaal € 5.000.000,00 aan
Wayland Energy B.V. voor de realisatie van het
Energieweb Glasparel+, onder voorbehoud van
instemming met het hiertoe strekkende
ontwerpsubsidiebesluit door Provinciale Staten.
2. Vast te stellen de betaling van het voorschot van
€ 4.000.000,00 (80%) in meerdere termijnen aan
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Registratienr.
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Beslissing

3.

4.

5.

6.

Wayland Energy B.V. voor realisatie van Energieweb
Glasparel+, onder voorbehoud van instemming met
het ontwerpsubsidiebesluit betreffende het verlenen
van een meerjarige incidentele subsidie 2018-2020
door Provinciale Staten.
Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan
Provinciale Staten wordt voorgesteld om in te
stemmen met het ontwerpsubsidiebesluit tot het
verlenen van een meerjarige incidentele subsidie
2018-2020 ter grootte van maximaal
€ 5.000.000,00 voor de uitvoering van het project
Energieweb Glasparel+ ten laste van Programma 3 –
Aantrekkelijk en concurrerend.
De Europese Commissie in kennis te stellen van de
beschikking aan Wayland Energy B.V. voor realisatie
van Energieweb Glasparel+ via het SANI-systeem
van de Europese Commissie.
Vast te stellen de brief aan Wayland Energy B.V.
betreffende het verlenen van een meerjarige
incidentele subsidie 2018-2020, voor realisatie van
Energieweb Glasparel+.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel voor besluitvorming voor een meerjarige
incidentele subsidie 2018-2020 aan Wayland Energy
B.V. voor realisatie van Energieweb Glasparel+.

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om na te gaan en indien nodig aan
te vullen in de stukken dat de monitoring van
activiteiten en prestaties wel gekoppeld is aan de
verlening van de voorschotten en of aan de
afrekening.
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Volgnr.

Rapporteur

A4

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2018-662555727

Onderwerp
Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel voor het
Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan waarin
Provinciale Staten worden voorgesteld om:
1. In te stemmen met de start van de uitvoeringsfase
van de Wippoldervariant op basis van maximaal
behoud van de Zwethzone, een toekomstvaste
verkeersafwikkeling met een duidelijk wegverloop,
de technische uitvoerbaarheid met bijbehorende
maatschappelijk verantwoorde investering,
beperkte grondverwerving van particuliere
gronden en het beoogd draagvlak. De
Wippoldervariant bestaat uit:
a. de verdiepte ligging van de N211 ter plaatse
van de aansluiting N222 / Veilingroute Wateringveldseweg;
b. een ongelijkvloers verhoogde zuidelijke
aansluiting Laan van Wateringse Veld;
c. het opheffen van de verzorgingsplaats.
2. Het totale investeringskrediet met € 20,57 mln. te
verhogen tot € 71,24 mln. voor de realisatie van
de Wippoldervariant. De verhoging wordt voor €
7,0 mln. gedekt door een bijdrage van de
gemeente Westland en wordt voor € 13,57 mln.
ten laste van de PZI-middelen voor de
Programmatische aanpak Rotterdam – Den Haag
gebracht.
3. Vast te stellen het uitvoeringskrediet van € 70,52
mln., zijnde het totale investeringskrediet van
€ 71,24 mln. minus de uitgaven voor de
voorbereidingsfase van
€ 0,72 mln.
4. De totale extra beheerlasten na realisatie van de
Wippoldervariant te verhogen tot € 0,57 mln. per
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2.
3.

4.

jaar. Er zijn reeds beheerslasten opgenomen in
het beheer en onderhoudsdeel PZI. De dekking
van de extra beheerlasten zal bij het Kaderbesluit
2020 worden verwerkt in het PZI.
Vast te stellen het persbericht met betrekking tot het
Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan.
Te bepalen dat het GS-voorstel en de bijbehorende
stukken op 3 oktober 2018 op de provinciale website
worden gepubliceerd in het kader van de actieve
openbaarheid van GS-besluiten.
Vast te stellen de publiekssamenvatting met
betrekking tot het Uitvoeringsbesluit N211
Wippolderlaan.

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om het persbericht aan te passen,
in die zin dat met een extra impuls vanuit de provincie
de inpassing van de N211 verbetert.
A5

Vermeulen

PZH-2018-664908225

Leadpartnership van Europees subsidietraject
voor de realisatie van extra truckparkings

Advies:
1. Op te treden als leadpartner in het project omtrent
realisatie van extra truckparkings in het kader van de
Europese subsidieregeling Connecting Europe
Facility (CEF) Transport Call 2018.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarmee zij geïnformeerd worden over het optreden
van de provincie als leadpartner in het project omtrent
realisatie van extra truckparkings in het kader van de
Europese subsidieregeling Connecting Europe
Facility (CEF) Transport Call 2018.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van deze
subsidieaanvraag.
Besluit: vastgesteld conform advies.
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A6

Vermeulen

Registratienr.

PZH-2018-661124781

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 813, Versterking
uitvoering Vergunningverlening

Beslissing

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel behandelvoorstel
motie 813, Versterking uitvoering
Vergunningverlening.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over motie
813, Versterking uitvoering Vergunningverlening.
Besluit: aangehouden. Het voorstel wordt mogelijk in
de begroting 2019 verwerkt en afhankelijk daarvan
wordt bepaald of het separaat nog aan de Staten moet
worden gericht, en of dat middels een informerende
brief of een besluitvormend voorstel moet gebeuren.

CF1

Weber

PZH-2018-662317688

Samenwerkingsovereenkomst met de Stichting
Nationaal Park Hollandse Duinen

Advies:
1. De Samenwerkingsovereenkomst met de Stichting
Nationaal Park Hollandse Duinen, Dunea N.V. en
Staatsbosbeheer aan te gaan, waarin Zuid-Holland
toezegt zich in te spannen voor een bijdrage van in
totaal € 300.000 exclusief BTW aan de
werkorganisatie van Hollandse Duinen voor de
periode 2019 en 2020 en zich in te spannen om de
ambities van Hollandse Duinen in haar beleid te
verankeren en de aanvraag van de status als
Nationaal Park bij het Rijk voor te bereiden en in te
dienen.
2. Te machtigen gedeputeerde Weber,
portefeuillehouder natuur en recreatie, om namens
GS de Samenwerkingsovereenkomst met de
Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen, met
Staatsbosbeheer en Dunea N.V. te ondertekenen.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarmee de Samenwerkingsovereenkomst met de
Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen ter
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4.

kennisname wordt aangeboden.
De publiekssamenvatting over de
Samenwerkingsovereenkomst met de Stichting
Nationaal Park Hollandse Duinen vast te stellen.

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 J.F. Weber, gedeputeerde
natuur en recreatie van de provincie Zuid-Holland, om de
samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Nationaal
Park Hollandse Duinen, Staatsbosbeheer en Dunea N.V.
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies.
CF2

Weber

PZH-2018-661534998

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling groen ZuidHolland 2016 inzake Groenparticipatie,
Groengebieden en Recreatienetwerk

Advies:
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van paragraaf
2.4 ‘Groenparticipatie’ van de Subsidieregeling groen
Zuid-Holland 2016 (Srg) en toevoeging van paragraaf
2.11 ‘Kwaliteitsverbetering van bestaande
groengebieden en het recreatieve routenetwerk’.
2. Vast te stellen de deelplafonds voor het jaar 2019
voor paragraaf 2.11 van de Subsidieregeling groen
Zuid-Holland 2016 onder voorbehoud van vaststelling
van het hoofdplafond door Provinciale Staten als
onderdeel van de Begroting 2019.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd
over het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling
groen Zuid-Holland 2016 en het besluit tot vaststelling
van de deelplafonds onder voorbehoud van
vaststelling van het hoofdplafond door Provinciale
Staten als onderdeel van de Begroting 2019.
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4.

5.

Te bepalen dat het besluit tot wijziging van paragraaf
2.4 Groenparticipatie van de Subsidieregeling groen
Zuid-Holland 2016 en toevoeging van paragraaf 2.11
Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden
en het recreatieve routenetwerk en het besluit tot
vaststelling van de deelplafonds 2019 voor paragraaf
2.11 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland
2016 worden bekendgemaakt door publicatie in het
provinciaal blad.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit
tot wijziging van de Subsidieregeling groen en het
bijbehorende hoofdplafond en de deelplafonds.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF3

Bom-Lemstra

PZH-2018-664566159

Ondertekening gezamenlijke adhesiebrief
regiodeal Delft Quantum Campus

Advies:
1. In te stemmen met de ondertekening van een
gezamenlijke adhesiebrief aan de Minister-President
omtrent de aanvraag tot een Regiodeal Delft
Quantum Campus.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
gezamenlijke adhesiebrief regiodeal Delft Quantum
Campus.
Besluit: vastgesteld met een machtiging aan de
portefeuillehouder voor ondergeschikte tekstuele
wijzigingen.

CF4

Bom-Lemstra

PZH-2018-664167458

Reactie op inspraak van dhr. Smits in
commissievergadering Ruimte en Leefomgeving
05-09-2018 met betrekking tot ruimtelijke kwesties
in de gemeente Sliedrecht

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten als
reactie op de inspraak van dhr. Smits in de
commissievergadering Ruimte en Leefomgeving van
05-09-2018 met betrekking tot ruimtelijke kwesties in
de gemeente Sliedrecht.
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Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de reactie
op de inspraak van dhr. Smits in de
commissievergadering Ruimte en Leefomgeving van
05-09-2018 met betrekking tot ruimtelijke kwesties in
de gemeente Sliedrecht.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF5

Vermeulen

PZH-2018-650954699

Wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit ZuidHolland 2017

Advies:
1. De wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit ZuidHolland 2017 vast te stellen.
2. De Regeling vaststelling kenmerken en
startvoorwaarden buurtbusprojecten Zuid-Holland
2018 vast te stellen.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de
wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit 2017 en
de Regeling vaststelling kenmerken en
startvoorwaarden buurtbusprojecten Provincie ZuidHolland 2018.
4. Te bepalen dat de wijziging van de Subsidieregeling
mobiliteit Zuid-Holland 2017 en de Regeling
vaststelling kenmerken en startvoorwaarden
buurtbusprojecten Zuid-Holland 2018 gepubliceerd
worden in het Provinciaal Blad.
5. De publiekssamenvatting over de wijziging van de
Subsidieregeling mobiliteit 2017 en de Regeling
inzake buurtbusprojecten Zuid-Holland 2018 vast te
stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF6

Vermeulen

PZH-2018-660929122

Behandelvoorstel motie 796 Zuid-Holland
Regenboogprovincie

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met het
behandelvoorstel voor motie 796 Zuid-Holland
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2.

Regenboogprovincie.
Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt
aangegeven hoe Gedeputeerde Staten navolging
geven aan motie 796 Zuid-Holland
Regenboogprovincie.

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de te verzenden brief aan de
gemeente Alphen aan den Rijn uit de tekst te halen, en
toe te voegen welke activiteiten de komende week in
het kader van de Coming Out-day worden
ondernomen.
CF7

Baljeu

PZH-2018-663929836

Wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing
gesloten stortplaatsen en Begroting 2019
Provinciaal fonds Nazorg gesloten stortplaatsen

Advies:
1. Vast te stellen de concept begroting 2019 van het
provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen ZuidHolland en het concept besluit tot wijziging van de
Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen
provincie Zuid-Holland 2014.
2. Vast te stellen het statenvoorstel 'Begroting 2019
provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen en
wijziging tarieventabel in de verordening
nazorgheffing' waarin wordt voorgesteld:
a) De begroting 2019 van het provinciaal fonds
nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland vast te
stellen;
b) Het wijzigingsbesluit van de Verordening
nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie
Zuid-Holland 2014 vast te stellen;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel Begroting 2019 provinciaal fonds nazorg
gesloten stortplaatsen en wijziging tarieventabel in de
verordening nazorgheffing.
4. De eerste portefeuillehouder te machtigen technische
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5.

vragen van Provinciale Staten te beantwoorden.
Te bepalen dat na vaststelling door Provinciale
Staten van de onder 2b) vermelde wijzigingsbesluit
van de Verordening nazorgheffing gesloten
stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2014, deze
wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Besluit: vastgesteld conform advies.
SV1

Vermeulen

PZH-2018-663723662

Beantwoording schriftelijke vragen 3438 van de
PVV Duidelijkheid inzake gebruikt beton in ZuidHollandse tunnels en andere kunstwerken

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen nr
3438 inzake gebruikt beton in Zuid-Hollandse tunnels
en andere kunstwerken
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van Statenvragen nr 3438
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV2

Weber

PZH-2018-664697965

Beantwoording Statenvragen 3439 van PvdD, GL,
PvdA en SP over Reduceren Canadese ganzen
tot 0 en kolganzen tot bijna 0

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke
vragen nummer 3439 over Reduceren Canadese
ganzen tot 0 en kolganzen tot bijna 0.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de schriftelijke vragen nummer
3439 over Reduceren Canadese ganzen tot 0 en
kolganzen tot bijna 0.
Besluit: vastgesteld conform advies.

