BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 OKTOBER 2018

Besluitenlijst van de vergadering 2 oktober 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

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: vastgesteld conform advies.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2018-664477804

Aanwijzing ex artikel 3.8, lid 6 Wro inzake het
bestemmingsplan Zwethof 2018 gemeente
Zoeterwoude

Advies:
1. De brief vast te stellen aan de gemeenteraad van
Zoeterwoude waarin opgenomen is de reactieve
aanwijzing ex artikel 3.8, lid 6 Wro die GS geven op het
vastgestelde bestemmingsplan ‘Zwethof 2018’ gemeente
Zoeterwoude, ertoe strekkende dat de hieronder
aangegeven onderdelen geen deel blijven uitmaken van
het op 6 september 2018 vastgestelde bestemmingsplan
Zwethof met het plannummer NL.IMRO.0638.BP00020VAS2:
De bestemmingen:
- Groen
- Natuur
- Verkeer
- Water
- Wonen - Deellocaties
- Wonen - Zwethof
2. De aanwijzing digitaal vast te stellen met
identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2018x0006572AW-VA01
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee
ter kennisname wordt aangeboden de brief aan de
gemeenteraad van Zoeterwoude met daarin de reactieve
aanwijzing op het vastgestelde bestemmingsplan
Zwethof 2018;
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Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
4.

De publiekssamenvatting vast te stellen bij het voorstel
reactieve aanwijzing Gemeente Zoeterwoude VBP
Zwethof 2018.

Besluit: het advies van de Landsadvocaat wordt niet
verspreid. Voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
A3

Weber

PZH-2018-664015800

Convenant 2025 Energietransitie MiddenHolland

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan regio Midden-Holland over
het convenant 2025 Energietransitie Midden-Holland,
waarin wordt geantwoord dat Gedeputeerde Staten het
convenant niet mee zullen ondertekenen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan
regio Midden-Holland over het convenant 2025
Energietransitie Midden-Holland.
Besluit: de laatste zin in de eerste alinea van de
toelichting voor het college wordt verwijderd. Voor het
overige vastgesteld conform advies.

A4

Vermeulen

PZH-2018-662964758

Eindrapportage Impuls Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving (VTH)

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de
eindrapportage Impuls Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH).
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan
Provinciale Staten over de eindrapportage Impuls
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).
Besluit: vastgesteld conform advies.

A5

Vermeulen

PZH-2018-663714489

Ontwerp Verordening uitsluitend recht weg- en
tunnelbeheer N434 en overeenkomst met de
Staat

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij de ontwerp
Verordening uitsluitend recht weg- en tunnelbeheer N434
ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 OKTOBER 2018

Besluitenlijst van de vergadering 2 oktober 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

2.

3.
4.
5.
6.

aangeboden.
Aan te gaan de Overeenkomst weg- en tunnelbeheer
N434 met de Staat onder voorbehoud van het verlenen
van het uitsluitend recht door Provinciale Staten door
vaststelling van de ontwerp Verordening uitsluitend recht
weg- en tunnelbeheer N434.
Ter kennisname aan te bieden aan Provinciale Staten de
overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 tussen de
Provincie Zuid-Holland en de Staat
Te bepalen dat de ontwerp Verordening uitsluitend recht
weg- en tunnelbeheer N434 gedurende 20 dagen op
Tenderned wordt geplaatst.
Te bepalen dat de Verordening uitsluitend recht weg- en
tunnelbeheer N434 na vaststelling door Provinciale
Staten wordt gepubliceerd in het provinciaal blad.
Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking
tot het aan Provinciale Staten aanbieden van de ontwerp
Verordening uitsluitend recht weg- en tunnelbeheer N434
en het onder voorbehoud van vaststelling daarvan
aangaan van de overeenkomst weg- en tunnelbeheer
N434 met de Staat.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige
besluitvorming door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de
juridische binding aan te gaan, is het advies om hem een
machtiging af te laten geven aan F. Vermeulen, gedeputeerde
Verkeer en Vervoer van de Provincie Zuid-Holland, om de
overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 met de Staat
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in het Statenvoorstel aan te vullen
of de ontwikkelingen binnen de kaders en planning vallen
en om wijzigingen van ondergeschikt belang in de
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overeenkomst door te voeren. Ten slotte een machtiging
om te bepalen wanneer het Statenvoorstel aan PS wordt
gezonden. Voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

A6

Bom-Lemstra

PZH-2018-665707741

Terinzagelegging beleidsrijke trajecten Kantoren
en Verstedelijking en Wonen

Advies:
1. Besluiten om de beleidsrijke wijzingen voor het beleid
voor kantoren en voor verstedelijking en wonen ter
inzage te leggen parallel met het beleidsneutrale
omgevingsbeleid;
2. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarin wordt
voorgesteld dat het beleidsrijke beleid voor kantoren en
voor verstedelijking en wonen ter inzage wordt gelegd;
3. De publieksamenvatting vast te stellen.
4. Vast te stellen de ontwerp module Omgevingsvisie
Kantoren gebaseerd op de geldende wet- en
regelgeving. Het is het wettelijke provinciale beleidsplan
op basis van de Wet ruimtelijke ordening (art. 2.2), Wet
Milieubeheer (art. 4.9), Waterwet (art. 4.4), Planwet
verkeer en vervoer (art.5) en de Wet natuurbescherming
(art. 1.7);
5. Vast te stellen de ontwerp module Omgevingsvisie
Wonen gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving.
Het is het wettelijke provinciale beleidsplan op basis van
de Wet ruimtelijke ordening (art. 2.2), Wet Milieubeheer
(art. 4.9), Waterwet (art. 4.4), Planwet verkeer en vervoer
(art.5) en de Wet natuurbescherming (art. 1.7);
6. Vast te stellen de ontwerp module
Omgevingsverordening Kantoren gebaseerd op de
geldende wet- en regelgeving. Het betreft de wettelijke
provinciale verordening op basis van de Wet ruimtelijke
ordening, Wet Milieubeheer, Waterwet, Planwet verkeer
en vervoer en de Wet natuurbescherming;
Besluit: vastgesteld conform advies.
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Volgnr.

Rapporteur

CF1

Janssen

Registratienr.

PZH-2018-657573182

Onderwerp

Voortgangsrapportages regionale waterkeringen
2017

Beslissing

Advies:
1. Vast te stellen de samenvatting Voortgangsrapportages
regionale waterkeringen 2017 waarin wordt beschreven:
de voortgang van de verbeteropgave aan de regionale
waterkeringen van de in Zuid-Holland gelegen
waterschappen tot eind 2017 en het proces met
betrekking tot de voorbereiding van de (tweede) toetsing
van de regionale keringen in 2024.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee
zij worden geïnformeerd over de Voortgangsrapportages
regionale waterkeringen 2017.
3. Vast te stellen de brief aan het waterschap Rivierenland
(mede namens de provincie Utrecht te versturen) met de
reactie op de ingediende voortgangsrapportage regionale
waterkeringen 2017.
4. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van
Rijnland (mede namens de provincie Noord-Holland te
versturen) met de reactie op de ingediende
voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2017.
5. Vast te stellen de brief aan het waterschap Hollandse
Delta met de reactie op de ingediende
voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2017.
6. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard met de reactie op de
ingediende voortgangsrapportage regionale
waterkeringen 2017.
7. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van
Delfland met de reactie op de ingediende
voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2017.
8. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
Voortgangsrapportages regionale waterkeringen 2017.
Besluit: vastgesteld conform advies.
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CF2

Janssen

Registratienr.

PZH-2018-663069894

Onderwerp

Vaststellen ontwerpbesluit wijziging Reglement
voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017

Beslissing

Advies:
1. Het ontwerpbesluit wijziging Reglement voor het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 vast te stellen
waarin een aantal wijzigingen in de kaart van het
beheergebied zijn opgenomen.
2. Te bepalen dat het ontwerpbesluit wijziging Reglement
voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 van 11
oktober tot en met 21 november 2018 ter inzage wordt
gelegd, binnen welke periode belanghebbenden hun
zienswijze naar voren kunnen brengen.
3. Te bepalen dat de kennisgeving terinzagelegging
ontwerpbesluit wijziging Reglement voor het Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht 2017 wordt gepubliceerd in het
Provinciaal Blad.
4. De publiekssamenvatting vast te stellen van het voorstel
tot vaststelling van het ontwerpbesluit wijziging
Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
2017
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF3

Janssen

PZH-2018-661433318

Wijziging Waterverordening Rijnland en
Verordening ruimte 2014 (aanpassing kaarten
regionale keringen)

Advies:
1. Het Statenvoorstel vast te stellen waarmee de wijziging
van de Waterverordening Rijnland en de wijziging van de
Verordening ruimte 2014 (aanpassing kaarten regionale
keringen) ter vaststelling worden aangeboden aan
Provinciale Staten.
2. Te bepalen dat de zienswijze van de gemeente
Krimpenerwaard niet leidt tot aanpassing van het
wijzigingsbesluit van de Waterverordening Rijnland en de
Verordening ruimte 2014.
3. De brief vast te stellen waarmee de gemeente
Krimpenerwaard een reactie ontvangt op de ingediende
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4.

5.

zienswijze op het ontwerpbesluit wijziging
Waterverordening Rijnland en Verordening ruimte 2014.
Te bepalen dat de wijziging van de Waterverordening
Rijnland en de wijziging van de Verordening ruimte 2014
(aanpassing kaarten regionale keringen) na vaststelling
door Provinciale Staten worden gepubliceerd in het
Provinciaal blad.
De publiekssamenvatting over de wijziging van de
Waterverordening Rijnland en Verordening ruimte 2014
vast te stellen.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF4

Janssen

PZH-2018-662720571

Vaststellen Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019

Advies:
1. Vast te stellen het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019
met een totaalbedrag van € 3.146.930.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee
de Statenj worden geïnformeerd over het
Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019.
3. Te bepalen dat het Maatregelenpakket erfgoedlijnen
2019 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad nadat
Provinciale Staten er kennis van hebben genomen (PS
19 december 2018).
4. Vast te stellen het persbericht over de vaststelling van
het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij
het voorstel Vaststellen Maatregelenpakket erfgoedlijnen
2019.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF5

Baljeu

PZH-2018-664667578

Voorstel tot afdoening Motie 695 Van Aelst (SP)
Betrokkenheid inwoners Hoeksche Waard

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake het
voorstel tot afdoening van Motie 695, betreffende
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2.

betrokkenheid inwoners Hoeksche Waard.
Vast te stellen de publieksamenvatting over het voorstel
tot afdoening van Motie 695, betreffende betrokkenheid
inwoners Hoeksche Waard.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF6

Weber

PZH-2018-662949148

Leenheerenpolder: gemeenschappelijke
verklaring ontwikkeling Spuigorzen

Advies:
1. Te bepalen de ’Verklaring omtrent ontwikkeling
Leenheerenpolder – N2000-gebied Haringvliet ten
behoeve van Hoekschewaards Landschap’ samen met
de gemeente Korendijk, de Vereniging
Natuurmonumenten en het Wereldnatuurfonds te
ondertekenen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
ondertekening van de ‘Verklaring omtrent ontwikkeling
Leenheerenpolder – N2000-gebied Haringvliet ten
behoeve van Hoekschewaards Landschap’.
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 ‘Verklaring omtrent
ontwikkeling Leenheerenpolder – N2000-gebied Haringvliet
ten behoeve van Hoekschewaards Landschap’ met de
gemeente Korendijk, de Vereniging Natuurmonumenten en
het Wereldnatuurfonds namens de Provincie Zuid-Holland te
ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies.
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Volgnr.

Rapporteur

CF7

Weber

Registratienr.
PZH-2018-664712027

Onderwerp
Besluit op handhavingsverzoek inzake Spuiweg
gemeente Korendijk

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Korendijk met
het besluit om het verzoek tot handhaving inzake de
Spuiweg af te wijzen.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het
besluit op het handhavingsverzoek inzake de Spuiweg
van de gemeente Korendijk.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit
op het handhavingsverzoek inzake de Spuiweg van de
gemeente Korendijk.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF8

Vermeulen

PZH-2018-662969796

Ondertekenen Samenwerkingsovereenkomst
N213 Provincie Zuid-Holland met Royal
FloraHolland

Advies:
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst N213 met
Royal FloraHolland.
2. Vast te stellen de brief aan Royal FloraHolland over de
ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst
N213.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
Samenwerkingsovereenkomst N213 met Royal
FloraHolland.
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
F. Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de
provincie Zuid-Holland, om de Samenwerkingsovereenkomst
N213 met Royal FloraHolland namens de provincie ZuidHolland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies.
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SV1

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2018-664226241

Onderwerp
Schriftelijke vragen 3441 PvdD - Baggerdepot en
weg Westvoorne en Hellevoetsluis

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke
vragen 3441 PvdD - Baggerdepot en weg Westvoorne en
Hellevoetsluis.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de schriftelijke vragen 3441 PvdD Baggerdepot en weg Westvoorne en Hellevoetsluis.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV2

Weber

PZH-2018-665367863

Beantwoording Statenvragen 3442 PvdD Ondersteuning provinciebestuur training jagers

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3442
PvdD - Ondersteuning provinciebestuur training jagers
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij
beantwoording Statenvragen 3442 PvdD - Ondersteuning
provinciebestuur training jagers
Besluit: vastgesteld conform advies.

