BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 18 DECEMBER 2018

Besluitenlijst van de vergadering 11 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2018-671403917

Onderwerp
Bedrijventerreinenbeleid Zuid-Holland - terugblik
2018, vooruitblik 2019

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de notitie: ‘Bedrijventerreinenbeleid
Zuid-Holland: Terugblik 2018, vooruitblik 2019’.
2. Vast te stellen de uitgangspunten voor nadere
uitwerking compensatieregeling Hogere Milieu
Categorie (HMC)- en watergebonden
bedrijventerreinen.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarmee de notitie ‘Bedrijventerreinenbeleid ZuidHolland: Terugblik 2018, vooruitblik 2019’ wordt
aangeboden.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
notitie ‘Bedrijventerreinenbeleid Zuid-Holland:
Terugblik 2018, vooruitblik 2019’.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2018-672410972

Perspectief Toerisme Zuid-Holland 2030

Advies:
1. Vast te stellen het Perspectief Toerisme Zuid-Holland
2030.
2. Vast te stellen de Toerismekaart Zuid-Holland.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarmee de Staten geïnformeerd worden over het
perspectief Toerisme Zuid-Holland 2030 en de
bijbehorende toerismekaart.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
perspectief Toerisme Zuid-Holland 2030.
Besluit: gewijzigd vastgesteld: van het rapport
Perspectief Toerisme Zuid-Holland wordt kennis
genomen. Verder een machtiging gegeven aan de
portefeuillehouder om in de brief aan PS informatie
toe te voegen over mogelijkheden om het verblijf te
verlengen en te verwijzen naar eerdere rapporten.
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Besluitenlijst van de vergadering 11 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A3

Bom-Lemstra

Registratienr.

PZH-2018-672507797

Onderwerp

Concept Strategische Agenda Kust

Beslissing

Advies:
1. Vast te stellen de Concept Strategische Agenda Kust
Zuid-Holland voor consultatie van zowel Provinciale
Staten als het externe netwerk van betrokken
kustpartners.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij
de Concept Strategische Agenda Kust Zuid-Holland
wordt aangeboden aan Provinciale Staten.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin het
besluit van Gedeputeerde Staten over het vaststellen
van de Concept Strategische Agenda Kust ZuidHolland voor consultatie van zowel Provinciale Staten
als het externe netwerk van betrokken kustpartners
wordt beschreven.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de studiezone aan de kaart toe
te voegen en in tekst te vermelden.

A4

Vermeulen

PZH-2018-673869954

Terugblik coalitieperiode 2015-2019

Advies:
1. Vast te stellen ‘Ons eigen verhaal: de inzet van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor een
slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland 2015-2019’.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de
Terugblik op de Coalitieperiode 2015-2019.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
Terugblik op de Coalitieperiode 2015-2019
Besluit: gewijzigd vastgesteld: op pagina 2 van de
brief aan PS wordt in de 2e regel van onderen ‘hand’
toegevoegd aan ‘uitgestoken’. Voor het overige
conform advies.
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Besluitenlijst van de vergadering 11 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A5

Baljeu

Registratienr.

PZH-2018-674505803

Onderwerp

Aangaan bewaarovereenkomst met
Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.

Beslissing

Advies:
1. Aan te gaan de bewaarovereenkomst met
Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. op basis
waarvan de provincie overtollige liquide middelen van
Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. in
bewaring neemt.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
Aangaan bewaarovereenkomst met
Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V..
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om na te gaan en indien nodig aan
te passen of de reden voor dit besluit in regelgeving
zit en op welke manier hier in andere provincies mee
wordt omgegaan.

CF1

Baljeu

PZH-2018-673339247

Concern Interne Controleplan 2019

Advies:
1. Het Concern Interne Controleplan 2019 vast te
stellen, inclusief de jaarplanning Interne Controle
activiteiten 2019, inhoudende de organisatie van de
interne controle binnen de provinciale organisatie en
de in 2019 uit te voeren interne controles.
2. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen door
middel waarvan het Concern Interne Controleplan
2019 ter kennisname wordt aangeboden aan
Provinciale Staten.
3. De publiekssamenvatting inzake Concern Interne
Controleplan 2019 vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.
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Besluitenlijst van de vergadering 11 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF2

Janssen

Registratienr.
PZH-2018-672292451

Onderwerp
Vaststellen wijziging reglement Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel wijziging Reglement
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
2. Te bepalen dat het wijzigingsbesluit van het
Reglement Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt
gepubliceerd in het provinciaal blad nadat de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat het besluit van
Provinciale Staten heeft goedgekeurd.
3. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het
voorstel tot vaststellen van het Statenvoorstel
wijziging reglement waterschap Amstel, Gooi en
Vecht.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF3

Janssen

PZH-2018-672464514

Herbenoeming mw. Korff, lid Adviescommissie
Schade Grondwater

Advies:
1. Mevrouw dr.ir. M. Korff te herbenoemen als lid van de
Adviescommissie Schade Grondwater voor de
periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2023.
2. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het besluit
tot herbenoeming van mevrouw Korff tot lid van de
Adviescommissie Schade Grondwater.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF4

Janssen

PZH-2018-671263781

Incidentele subsidie 2018-2019 aan gemeente
Goeree-Overflakkee voor Verwijdering bebouwing
vestingvoet Fort Prins Frederik

Advies:
1. Een incidentele subsidie 2018-2019 te verlenen van
maximaal € 175.000,00 aan gemeente GoereeOverflakkee voor het project Verwijdering bebouwing
oostelijke vestingvoet Fort Prins Frederik.
2. Een voorschot van € 140.000,00 te verlenen aan
gemeente Goeree-Overflakkee voor het project
Verwijdering bebouwing oostelijke vestingvoet Fort
Prins Frederik.
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Besluitenlijst van de vergadering 11 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
3.

4.

De brief vast te stellen aan gemeente GoereeOverflakkee waarmee het besluit meegedeeld wordt
over de incidentele subsidie 2018-2019 voor het
project Verwijdering bebouwing oostelijke vestingvoet
Fort Prins Frederik.
De publiekssamenvatting vast te stellen bij het
voorstel voor een incidentele subsidie 2018-2019 aan
gemeente Goeree-Overflakkee voor het project
Verwijdering bebouwing oostelijke vestingvoet Fort
Prins Frederik.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF5

Weber

PZH-2018-673116724

Financiële bijdrage provincie Zuid-Holland aan
Zuidwestelijke Delta 2018-2025

Advies:
1. In te stemmen met het verzoek van het Natuur- en
Recreatieschap Zuidwestelijke Delta om de
toegezegde bijdrage van de provincie Zuid-Holland
via een eenmalige afkoop van € 2.205.248,beschikbaar te stellen, en daarmee af te wijken van
de eerder gesloten uittredingsovereenkomst van 9
december 2016 tussen deze beide partijen.
2. Vast te stellen de brief waarmee het Algemeen
Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap
Zuidwestelijke Delta op de hoogte wordt gesteld van
het besluit van Gedeputeerde Staten dat zij
instemmen met het verzoek van het Natuur- en
Recreatieschap Zuidwestelijke Delta om de
toegezegde bijdrage van de provincie Zuid-Holland
via een eenmalige afkoop van € 2.205.248,beschikbaar te stellen, en daarmee af te wijken van
de eerder gesloten uittredingsovereenkomst van 9
december 2016 tussen deze beide partijen.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
besluit van Gedeputeerde Staten dat zij instemmen
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Besluitenlijst van de vergadering 11 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
met het verzoek van het Natuur- en Recreatieschap
Zuidwestelijke Delta om de toegezegde bijdrage van
de provincie Zuid-Holland via een eenmalige afkoop
van € 2.205.248,- beschikbaar te stellen, en
daarmee af te wijken van de eerder gesloten
uittredingsovereenkomst van 9 december 2016
tussen deze beide partijen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF6

Weber

PZH-2018-672326404

Gecombineerd behandelvoorstel moties 844 en
851 onderzoek naar bijen dodende insecticiden en
toename bijenstand Groene Cirkels

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarmee de Staten geïnformeerd worden over het
gecombineerd behandelvoorstel van de moties 844
en 851 over respectievelijk “onderzoek naar bijen
dodende insecticiden” en “de toename bijenstand
Groene Cirkels”.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
gecombineerd behandelvoorstel van de moties 844
en 851 over respectievelijk “onderzoek naar bijen
dodende insecticiden” en “de toename bijenstand
Groene Cirkels”.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF7

Bom-Lemstra

PZH-2018-672308741

Samenwerking Groeiagenda Drechtsteden 2030

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten,
waarmee Gedeputeerde Staten hen informeren over
bereikte resultaten en hoe zij voornemens zijn de
komende tijd met de Drechtsteden verder samen te
werken aan de realisatie van de Groeiagenda 2030.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
bereikte resultaten en hoe Gedeputeerde Staten
voornemens zijn de komende tijd met de
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Besluitenlijst van de vergadering 11 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
Drechtsteden verder samen te werken aan de
realisatie van de Groeiagenda 2030.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF8

Vermeulen

PZH-2018-673347942

Statutenwijziging raad van commissarissen
Omroep West

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de raad van
commissarissen van Omroep West waarin
Gedeputeerde Staten aangeven akkoord te gaan met
het verzoek tot het wijzigen van de statuten omdat de
provincie en de omroep geen formele relatie meer
hebben. In de nieuwe statuten heeft de provincie
Zuid-Holland niet langer een statutaire positie.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
statutenwijziging raad van commissarissen van
Omroep West.
Besluit: gewijzigd vastgesteld: in de
publiekssamenvatting is aangepast dat de provincie in
de nieuwe statuten geen positie meer heeft.

CF9

Vermeulen

PZH-2018-673496639

Representativiteitsverklaring Stichting Regionale
Omroep Rotterdam Rijnmond en Stichting
Regionale Omroep West

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale
Staten worden voorgesteld om:
Vast te stellen het advies met de
representativiteitsverklaring aan het Commissariaat
voor de Media, waarin Provinciale Staten aangeven
dat de Stichting Regionale Omroep Rotterdam
Rijnmond (RTV Rijnmond) en de Stichting Regionale
Omroep West (Omroep West) een orgaan hebben
dat het media-aanbodbeleid bepaalt en dit orgaan
zodanig is samengesteld dat het representatief is
voor de belangrijkste in het verzorgingsgebied
voorkomende maatschappelijke, culturele
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Besluitenlijst van de vergadering 11 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

2.

godsdienstige en geestelijke stromingen.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
representativiteitsverklaring van RTV Rijnmond en
Omroep West.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF10

Vermeulen

PZH-2018-673681602

Intentieverklaring zelfrijdende minibussen op en
nabij ESA ESTEC terrein te Noordwijk

Advies:
1. Aan te gaan de ‘Letter of Intent Automated Transport
ESA-ESTEC-terrain’ met de gemeente Noordwijk,
ESA ESTEC, Arriva Personenvervoer BV, Rebel
Automated Shuttles B.V. en Future Mobility Network
B.V.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de
ondertekening van de ‘Letter of Intent Automated
Transport ESA-ESTEC-terrain’.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
‘Letter of Intent Automated Transport ESA-ESTECterrain’.
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 de heer F. Vermeulen,
gedeputeerde Verkeer en Vervoer, om de ‘Letter of Intent
Automated Transport ESA-ESTEC-terrain’ met de
gemeente Noordwijk, ESA ESTEC, Arriva
Personenvervoer BV, Rebel Automated Shuttles B.V. en
Future Mobility Network B.V. namens de Provincie ZuidHolland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om na te gaan wat de limited
liability inhoudt en wat dit eventueel voor de provincie
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Besluitenlijst van de vergadering 11 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
betekent qua aansprakelijkheid. Mocht dit tot meer
dan redactionele aanpassing van de stukken leiden
dan wordt het voorstel terug in GS gebracht.

CF11

Vermeulen

PZH-2018-672676830

Verkeersknelpunt Klaaswaal

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake
de uitkomsten van de onderzoeken over het
verkeersknelpunt in Klaaswaal;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende
bij de behandeling van de onderzoeksrapporten
Verkeersknelpunt Klaaswaal.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF12

Janssen

Weerkrachtig Zuid-Holland, definitieve versie

Advies:
Vast te stellen de gewijzigde bijlagen bij het statenvoorstel
Weerkrachtig Zuid-Holand
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV1

Weber

PZH-2018-673549734

Beantwoording Statenvragen 3457 SP - Toekomst
van ons landschap

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3457
van de SP over ‘Toekomst van ons landschap’.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording Statenvragen 3457 van de SP over
‘Toekomst van ons landschap’.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV2

Bom-Lemstra

PZH-2018-674564801

Statenvragen 3460 PVV Staak provinciale
handhaving absurde taakstellingen ZuidHollandse gemeenten huisvesting
vergunninghouders

Advies:
1. Vastgesteld de antwoorden op de statenvragen van
de heren J.H. de Vree en J. Mooiman (beide PVV).
2. Vastgesteld de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording statenvragen 3460 PVV Staak
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Besluitenlijst van de vergadering 11 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
provinciale handhaving absurde taakstellingen ZuidHollandse gemeenten huisvesting vergunninghouders
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om antwoord 1 aan te passen en
daarbij op te nemen dat statushouders ook in andere
panden gehuisvest kunnen worden dan alleen in de
sociale woningvoorraad; voor het toegankelijk maken
van dergelijke bebouwing zijn middelen beschikbaar
bij het ministerie.

SV3

Bom-Lemstra

PZH-2018-674337339

Beantwoording statenvragen GroenLinks en SP
bouwen aan vertrouwen in besluitvorming RTHA

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3458 van GroenLinks en SP 'bouwen aan vertrouwen
in de besluitvorming Rotterdam The Hague Airport'.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende
bij de beantwoording van de statenvragen 3458 van
GroenLinks en SP 'bouwen aan vertrouwen in de
besluitvorming Rotterdam The Hague Airport’
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder voor redactionele wijzigingen van
ondergeschikt belang.

