BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 30 OKTOBER 2018

Besluitenlijst van de vergadering 16 oktober 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Janssen

Registratienr.
PZH-2018-666610561

Onderwerp
Beslissing op bezwaar van R.B.C. Holding B.V.
van 5 februari 2018 tegen aanwijzingsbesluit van
4 januari 2018

Beslissing
Advies:
1. In afwijking van het advies van de
bezwarencommissie de bezwaren van R.B.C. Holding
B.V. van 5 februari 2018 tegen het besluit van 4
januari 2018 tot aanwijzing van de inrichting aan de
Oude Maasweg 11 te Botlek Rotterdam als potentieel
domino-relevante inrichting in het kader van het
Besluit risico’s zware ongevallen 2015 ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit van 4 januari 2018
met kenmerk 999953713_9999395840 te handhaven.
2. De brief met de beslissing op bezwaar aan R.B.C.
Holding B.V. vast te stellen.
3. De publiekssamenvatting over de beslissing op de
bezwaren van R.B.C. Holding B.V. van 30 oktober
2018 vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A2

Janssen

PZH-2018-666606498

Beslissing op bezwaar van CTT Rotterdam B.V.
van 9 februari 2018 tegen het aanwijzingsbesluit
van 3 januari 2018

Advies:
1. In afwijking van het advies van de
bezwarencommissie de bezwaren van CTT
Rotterdam B.V. van 9 februari 2018 tegen het besluit
van 3 januari 2018 tot aanwijzing van de inrichting
aan de Butaanweg 17 te Rotterdam als potentieel
domino-relevante inrichting in het kader van het
Besluit risico’s zware ongevallen 2015 ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit van 3 januari 2018
met kenmerk 999953739_9999395913 te handhaven.
2. De brief met de beslissing op bezwaar aan CTT
Rotterdam B.V. vast te stellen.
3. De publiekssamenvatting over de beslissing op de
bezwaren van CTT Rotterdam B.V. van 30 oktober
2018 vast te stellen.
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
Besluit: vastgesteld conform advies.

A3

Janssen

PZH-2018-666641617

Beslissing op bezwaar van Gasunie Transport
Services B.V. (Missouriweg 55 te Rotterdam) van
15 februari 2018 tegen aanwijzingsbesluit van 4
januari 2018

Advies:
1. In afwijking van het advies van de
bezwarencommissie de bezwaren van Gasunie
Transport Services B.V. van 15 februari 2018 tegen
het besluit van 4 januari 2018 tot aanwijzing van de
inrichting aan de Missouriweg 55 te Rotterdam als
potentieel domino-relevante inrichting in het kader
van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van
4 januari 2018 met kenmerk 999953682_9999395661
te handhaven.
2. De brief met de beslissing op bezwaar aan Gasunie
Transport Services B.V. (Missouriweg 55 te
Rotterdam) vast te stellen.
3. De publiekssamenvatting over de beslissing op de
bezwaren van Gasunie Transport Services B.V.
(Missouriweg 55 te Rotterdam) van 30 oktober 2018
vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A4

Janssen

PZH-2018-666704368

Beslissing op bezwaar van Gasunie Transport
Services B.V. (Vondelingenweg 510 te Rotterdam)
van 15 februari 2018 tegen aanwijzingsbesluit
van 4 januari 2018

Advies:
1. In afwijking van het advies van de
bezwarencommissie de bezwaren van Gasunie
Transport Services B.V. van 15 februari 2018 tegen
het besluit van 4 januari 2018 tot aanwijzing van de
inrichting aan de Vondelingenweg 510 te RotterdamVondelingenplaat als potentieel domino-relevante
inrichting in het kader van het Besluit risico’s zware
ongevallen 2015 ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit van 4 januari 2018 met kenmerk
999953717_9999395734 te handhaven.
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
2.
3.

De brief met de beslissing op bezwaar aan N.V.
Nederlandse Gasunie (Vondelingenweg 510 te
Rotterdam) vast te stellen.
De publiekssamenvatting over de beslissing op de
bezwaren van Gasunie Transport Services B.V.
(Vondelingenweg 510 te Rotterdam) van 30 oktober
2018 vast te stellen.

Besluit: vastgesteld conform advies.
A5

Janssen

PZH-2018-666700926

Beslissing op bezwaar van AVR Afvalverwerking
B.V. van 6 februari 2018 tegen aanwijzingsbesluit
van 3 januari 2018

Advies:
1. In afwijking van het advies van de
bezwarencommissie de bezwaren van AVR
Afvalverwerking B.V. van 6 februari 2018 tegen het
besluit van 3 januari 2018 tot aanwijzing van de
inrichting aan de Prof. Gerbrandyweg 10 te
Rotterdam als potentieel domino-relevante inrichting
in het kader van het Besluit risico’s zware ongevallen
2015 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit
van 3 januari 2018 met kenmerk
999953720_999939877 te handhaven.
2. De brief met de beslissing op bezwaar aan AVR
Afvalverwerking B.V. vast te stellen.
3. De publiekssamenvatting over de beslissing op de
bezwaren van AVR Afvalverwerking B.V. van 30
oktober 2018 vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A6

Janssen

PZH-2018-666719868

Beslissing op bezwaar van Uniper Benelux N.V.
van 1 februari 2018 tegen aanwijzingsbesluit van
4 januari 2018

Advies:
1. In afwijking van het advies van de
bezwarencommissie de bezwaren van Uniper
Benelux N.V. van 1 februari 2018 tegen het besluit
van 4 januari 2018 tot aanwijzing van de inrichting
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Volgnr.

Rapporteur
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Onderwerp

Beslissing

2.
3.

aan de Coloradoweg 10 te Rotterdam Maasvlakte als
potentieel domino-relevante inrichting in het kader
van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van
4 januari 2018 met kenmerk 999953680_9999396015
te handhaven.
De brief met de beslissing op bezwaar aan Uniper
Benelux. N.V. vast te stellen.
De publiekssamenvatting over de beslissing op de
bezwaren van Uniper Benelux N.V. van 30 oktober
2018 vast te stellen.

Besluit: vastgesteld conform advies.
A7

Janssen

PZH-2018-658954091

Beleidskader personenvervoer over water
Rotterdam - Drechtsteden

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale
Staten worden voorgesteld het Beleidskader
personenvervoer over water Rotterdam –
Drechtsteden vast te stellen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting Beleidskader
personenvervoer over water Rotterdam –
Drechtsteden
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om redactionele wijzigingen van
ondergeschikt belang door te voeren en het rapport
om te laten zetten in een publicatieversie.

A8

Bom-Lemstra

PZH-2018-665650138

Marktverkenning Verblijfstoerisme provincie ZuidHolland

Advies:
1. Vast te stellen de hoofdrapportage ‘Marktverkenning
verblijfstoerisme provincie Zuid-Holland’.
2. Vast te stellen de deelrapportage ‘Verwevenheid
verblijfstoerisme en huisvestingsmarkten op Voorne-
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Beslissing

3.
4.

5.
6.
7.

Putten’.
Vast te stellen de deelrapportage ‘Herontwikkelingsopgave verblijfstoerisme Noordwijk &
Noordwijkerhout’.
In te stemmen met de vernieuwde rolinvulling van de
provincie Zuid-Holland op het gebied verblijfstoerisme
en het traject voor verdere uitwerking daarvan. In de
nieuwe rolinvulling pakt de provincie een
coördinerende en regisserende rol op ten behoeve
van een toekomstbestendige verblijfsrecreatieve
sector.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de
‘Marktverkenning verblijfstoerisme provincie ZuidHolland’.
Vast te stellen het nieuwsbericht ‘Rol voor provincie
bij verbeteren verblijfsrecreatie’.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
‘Marktverkenning verblijfstoerisme provincie ZuidHolland’.

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder voor het verwijderen van
taalfouten.
A9

Bom-Lemstra

PZH-2018-666635719

Vaststelling Leefomgevingstoets en gewijzigd
Ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen de digitale Leefomgevingstoets
(planMER) voor de Ontwerp-Omgevingsvisie ZuidHolland
2. Vast te stellen de Nota van Beantwoording op de
zienswijzen op het startdocument
Leefomgevingstoets Zuid-Holland
3. Vast te stellen de gewijzigde OntwerpOmgevingsvisie Zuid-Holland
4. Vast te stellen de gewijzigde Ontwerp-
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5.
6.

Omgevingsverordening Zuid-Holland
Vast te stellen de aanbiedingsbrief van GS aan PS
betreffende de Leefomgevingstoets en het gewijzigd
Ontwerp-Omgevingsbeleid
Vast te stellen de ‘publiekssamenvatting’ bij het
voorstel Vaststelling Leefomgevingstoets en
gewijzigd Ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland

Besluit: vastgesteld conform advies.
A10

Bom-Lemstra

PZH-2018-668727664

Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor een
speelgoedzaak in Zoeterwoude-Rijndijk en
verzoek voorlopige voorziening

Advies:
1. De brief vast te stellen aan het college van
burgemeester en wethouders van Zoeterwoude
waarin opgenomen is het bezwaar dat GS maken
tegen de verleende omgevingsvergunning voor het
vestigen van een speelgoedzaak (ToyChamp) aan de
Hoge Rijndijk 313A (gedeeltelijk), 313B (gedeeltelijk),
313C en 313G te Zoeterwoude-Rijndijk.
2. De brief vast te stellen aan de voorzieningenrechter
van de Rechtbank van Den Haag waarmee een
voorlopige voorziening wordt aangevraagd inzake de
verleende omgevingsvergunning voor een
speelgoedzaak.
3. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het
voorstel Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor
een speelgoedzaak in Zoeterwoude-Rijndijk en
verzoek voorlopige voorziening.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder voor redactionele wijzigingen van
ondergeschikt belang.
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Volgnr.

Rapporteur

CF1

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2018-665050406

Onderwerp
Zienswijzen m.b.t. aardgaswinning Spijkenisse

Beslissing
Advies:
1. De zienswijze op het concept-instemmingsbesluit
winningsplan Spijkenisse-Intra van het ministerie van
EZK vast te stellen (Mijnbouwwet), inhoudend dat:
a. Spijkenisse-Intra betreft volgens de NAM een
nieuw veld; in het licht van de overgang naar
hernieuwbare energiebronnen adviseren wij het
veld niet in gebruik te nemen.
b. Indien de minister van EZK toch wil instemmen,
adviseren wij de instemming op het winningsplan
pas te verlenen nadat een gedegen Seismische
Risico Analyse (SRA) is uitgevoerd, dat wil
zeggen een SRA op basis van de resultaten van
een proefboring, en niet op basis van aannames.
2. Geen zienswijze vast te stellen ten aanzien van het
conceptbesluit van de omgevingsvergunning (Wabo)
van het ministerie van EZK, omdat ons eerdere
advies aangaande de bovengrondse
omgevingsaspecten voldoende is gehonoreerd.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de
zienswijzen m.b.t. aardgaswinning Spijkenisse.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
zienswijzen m.b.t. aardgaswinning Spijkenisse.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF2

Bom-Lemstra

PZH-2018-664797069

Vaststelling van de Subsidieregeling campussen
Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen de Subsidieregeling campussen ZuidHolland.
2. Te bepalen dat de Subsidieregeling campussen ZuidHolland en het subsidieplafond in het Provinciaal Blad
worden gepubliceerd na vaststelling van het
subsidieplafond 2019 door Provinciale Staten.
3. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale
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4.

5.

6.

Staten verzocht worden voor de Subsidieregeling
campussen Zuid-Holland het subsidieplafond vast te
stellen op € 1.500.000,- voor het jaar 2019.
Vast te stellen de volgende deelplafonds in 2019 voor
de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland, onder
voorbehoud van de vaststelling van het
subsidieplafond van € 1.500.000,-voor 2019 voor
deze subsidieregeling door Provinciale Staten:
a. € 1.500.000,- bedoeld voor activiteiten zoals
opgenomen in paragraaf 2 en paragraaf 3 van de
subsidieregeling.
b. € 0,- bedoeld voor activiteiten zoals opgenomen in
paragraaf 4 en paragraaf 5 van de
subsidieregeling.
Te bepalen dat de Subsidieregeling campussen ZuidHolland ter kennisgeving aan de Europese
Commissie wordt gestuurd conform de voorwaarde
van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
Vast te stellen de publiekssamenvatting voor de
Subsidieregeling campussen Zuid-Holland.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF3

Baljeu

PZH-2018-666818742

Vaststellen Legesverordening Wet
Natuurbescherming Zuid-Holland 2019

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale
Staten worden voorgesteld om:
- Vast te stellen de Legesverordening Wet
Natuurbescherming Zuid-Holland 2019.
- Te bepalen dat de Legesverordening Wet
Natuurbescherming Zuid-Holland 2019 wordt
gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
wijziging van de Legesverordening Wet
Natuurbescherming Zuid-Holland 2019.
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Volgnr.
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Registratienr.
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Beslissing

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF4

Baljeu

PZH-2018-666166626

Verslag PS technische sessie 26 september 2018
stand van zaken strategische verkenningen

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
“Verslag PS technische sessie 26 september 2018
stand van zaken strategische verkenningen”
waarmee de presentaties verstrekt worden die 26
september 2018 gegeven zijn over de onderwerpen:
complexe stedelijke transformatiegebieden, perifere
detailhandelsvestigingen, vitaliteit kleine kernen,
klimaatadaptatie, duurzame landbouw,
energietransitie en onderwijs en arbeidsmarkt.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
technische sessie met PS op 26 september 2018
over de strategische verkenningen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF5

Vermeulen

PZH-2018-665946258

Terinzagelegging ontwerpverordening tot wijziging
Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake
meldingsplicht voor infrastructuur

Advies:
1. De ontwerpverordening tot wijziging van de
Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake
meldingsplicht voor infrastructuur vast te stellen.
2. De ontwerpverordening tot wijziging van de
Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake
meldingsplicht voor infrastructuur ter inzage te
leggen.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarmee de Staten worden geïnformeerd dat de
ontwerpverordening tot wijziging
Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake
meldingsplicht voor infrastructuur ter inzage wordt
gelegd.
4. De publiekssamenvatting over de terinzagelegging
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Ontwerpverordening tot wijziging
Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake
meldingsplicht voor infrastructuur vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF6

Vermeulen

PZH-2018-666156906

Toepassing artikel 1.7 van de Regeling
ontbranden in Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat over de toepassing
artikel 1.7 van de Regeling ontbranden in ZuidHolland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief
aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
over de toepassing artikel 1.7 van de Regeling
ontbranden in Zuid-Holland.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF7

Vermeulen

PZH-2018-665568544

Brief aan The Rights Forum omtrent Gunning
Openbaar Vervoer Metropoolregio

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan The Rights Forum omtrent
gunning openbaar vervoer Metropoolregio Rotterdam
Den Haag in reactie op de brief die zij naar
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben
gestuurd.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarmee de Staten geïnformeerd worden over de
brief aan The Rights Forum omtrent gunning
openbaar vervoer Metropoolregio Rotterdam Den
Haag.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief
van Gedeputeerde Staten aan The Rights Forum
omtrent gunning openbaar vervoer Metropoolregio
Rotterdam Den Haag
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Besluit: vastgesteld conform advies.

CF8

Baljeu

PZH-2018-666792403

Warmtebedrijf Holding B.V. - Omzetting subsidie
(in de vorm van een lening) met toepassing van
artikel 4 23, derde lid, onder a, Awb, in incidentele
subsidie

Advies:
1. In te trekken de met toepassing van artikel 4:23,
derde lid, onder a, van de Algemene wet
bestuursrecht op 23 februari 2018 aan Warmtebedrijf
Holding B.V. te Rotterdam verleende subsidie (in de
vorm van een lening) ter grootte van € 700.000,00,
terug te betalen uiterlijk op 30 december 2018 onder
voorbehoud van instemming met het hiertoe
strekkende ontwerpsubsidiebesluit door Provinciale
Staten;
2. In te trekken het op 23 februari 2018 verleende
voorschot van € 700.000,00 (100% van het maximaal
verleende subsidiebedrag) aan Warmtebedrijf
Holding B.V. te Rotterdam onder voorbehoud van
instemming met het hiertoe strekkende
ontwerpsubsidiebesluit door Provinciale Staten;
3. Te verlenen een incidentele subsidie (in de vorm van
een lening) van maximaal € 700.000,00 aan
Warmtebedrijf Holding B.V. te Rotterdam, terug te
betalen uiterlijk op 30 december 2018, onder
voorbehoud van instemming met het hiertoe
strekkende ontwerpsubsidiebesluit door Provinciale
Staten;
4. Aan te gaan de Tweede aanvullende overeenkomst
van geldlening met Warmtebedrijf Holding B.V.
behorende bij subsidieverleningsbeschikking PZH2018-666792403;
5. Te verlenen een voorschot van € 700.000,00 (100%)
in 1 termijn aan Warmtebedrijf Holding B.V. te
Rotterdam, onder voorbehoud van instemming door
Provinciale Staten met het verlenen van een
incidentele subsidie (in de vorm van een lening) van

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 30 OKTOBER 2018

Besluitenlijst van de vergadering 16 oktober 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

6.

7.

8.

9.

maximaal € 700.000,00 aan Warmtebedrijf Holding
B.V. te Rotterdam, terug te betalen uiterlijk op 30
december 2018;
Te bepalen dat het door Warmtebedrijf Holding B.V.
terug te betalen voorschot van € 700.000,00 wordt
verrekend met het aan Warmtebedrijf Holding B.V. te
betalen voorschot van € 700.000,00;
Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan
Provinciale Staten wordt voorgesteld in te stemmen
met het verlenen van een incidentele subsidie (in de
vorm van een lening) van maximaal € 700.000,00 aan
Warmtebedrijf Holding B.V. te Rotterdam, terug te
betalen uiterlijk op 30 december 2018;
Vast te stellen de brief waarmee Warmtebedrijf
Holding B.V. te Rotterdam het besluit meegedeeld
wordt over de subsidieaanvraag voor tijdelijke
flankerende herstructureringssteun.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel voor besluitvorming voor de verlening van
incidentele subsidie aan Warmtebedrijf Holding B.V..

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF9

Vermeulen

PZH-2018-667079229

N207 Passage Leimuiden

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Kaag en
Braassem over de voorwaarden voor het realiseren
van een "ViaductPlus-variant" ten behoeve van de
doorstroming N207 en ontsluiting Leimuiden;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief
aan het College Kaag en Braassem over de
voorwaarden voor het realiseren van een
"ViaductPlus-variant" ten behoeve van de
doorstroming N207 en ontsluiting van Leimuiden
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV1

Janssen

PZH-2018-667084016

Beantwoording Statenvragen 3436 over
voorkomen oxidatie van veengebieden door
verhogen grondwaterpeil

Advies:
1. Vast te stellen de antwoorden op de Statenvragen
nummer 3436 “Voorkomen oxidatie van
veengebieden door verhogen grondwaterpeil”.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
beantwoording Statenvragen 3436 over voorkomen
oxidatie van veengebieden door verhogen
grondwaterpeil
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder voor het toevoegen van de
realisatie van natuurdoelen in gebieden met
bodemdaling.

SV2

Vermeulen

PZH-2018-665527177

Beantwoording Statenvragen 3440 (VVD, CDA)
Ruimtelijke reservering tramtrace/ontbreken van
HOV van Rotterdam naar Ridderkerk

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3440 Ruimtelijke reservering tramtrace/ontbreken van
HOV van Rotterdam naar Ridderkerk.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de statenvragen 3440 Ruimtelijke
reservering tramtrace/ontbreken van HOV van
Rotterdam naar Ridderkerk
Besluit: vastgesteld met een kleine tekstuele
aanpassing van het antwoord op vraag drie.

SV3

Vermeulen

PZH-2018-666855061

Beantwoording Statenvragen 3447 van fractie
Groen Links mbt betaalbaarheid busvervoer

Advies:
Vast te stellen de beantwoording van de
Statenvragen m.b.t. betaalbaarheid busvervoer.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording Statenvragen (3447)
betaalbaarheid busvervoer.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 30 OKTOBER 2018

Besluitenlijst van de vergadering 16 oktober 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Besluit: vastgesteld conform advies.

