BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 8 JANUARI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 18 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Weber

Registratienr.
PZH-2018-672289471

Onderwerp
Vaststelling Visie Rijke Groenblauwe
Leefomgeving en Nota van Beantwoording

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
welke in samenwerking met de maatschappelijke partners
tot stand is gekomen. De Visie komt voort uit een herziening
van de huidige Beleidsnota Groen en leidt tot
beleidsaanpassingen. Met de vaststelling van de Visie Rijke
Groenblauwe Leefomgeving komt de Beleidsvisie Groen te
vervallen;
2. Vast te stellen de Nota van Beantwoording op de Ontwerp
Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving, waarin ontvangen
zienswijzen worden beantwoord.
3. Vast te stellen de module Omgevingsvisie Rijke
Groenblauwe Leefomgeving. Deze module met
beleidsaanpassingen wordt na vaststelling opgenomen in de
provinciale Omgevingsvisie, waarmee het onderdeel wordt
van 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).
4. Vast te stellen het Statenvoorstel over de Visie Rijke
Groenblauwe Leefomgeving waarbij Provinciale Staten
worden voorgesteld om:
- Vast te stellen de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
met bijlagen welke in samenwerking met de
maatschappelijke partners tot stand is gekomen. De Visie
vervangt daarmee de huidige Beleidsnota Groen die
komt te vervallen.
- Vast te stellen de Nota van Beantwoording (NvB) op de
Ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving, waarin
ontvangen zienswijzen worden beantwoord.
- Vast te stellen de module Omgevingsvisie Rijke
Groenblauwe Leefomgeving. Deze module met
beleidsaanpassingen wordt na vaststelling opgenomen in
de provinciale Omgevingsvisie, waarmee het onderdeel
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Besluitenlijst van de vergadering 18 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg A1)

5.

wordt van 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).
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Visie
Rijke Groenblauwe Leefomgeving.

Besluit: aangehouden.
A2

Weber

PZH-2018-673347780

Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe
Leefomgeving 2.0

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel over de Uitvoeringsagenda
Rijke Groenblauwe Leefomgeving 2.0, waarmee Provinciale
Staten worden voorgesteld om:
- Vast te stellen de Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe
Leefomgeving 2.0, welke met de maatschappelijke
partners tot stand is gekomen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving 2.0.
Besluit: aangehouden.

A3

Bom-Lemstra

PZH-2018-674010397

Beleidsregel landen op en opstijgen van
terreinen anders dan van luchthavens ZuidHolland 2019

Advies:
1. Vast te stellen de Beleidsregel landen op en opstijgen van
terreinen anders dan van luchthavens Zuid-Holland 2019.
2. Te bepalen dat Beleidsregel landen op en opstijgen van
terreinen anders dan van luchthavens Zuid-Holland 2019
wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het
besluit Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen
anders dan van luchthavens Zuid-Holland 2019.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder voor tekstuele wijzigingen van
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Besluitenlijst van de vergadering 18 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
ondergeschikt belang.

A4

Baljeu

PZH-2018-670444766

Beslissing op bezwaarschriften grenscorrectie
tussen Hellevoetsluis en Nissewaard
(woonplaats Oudenhoorn)

Advies:
1. In overeenstemming met het advies van de
bezwarencommissie de bezwaren van Moeliker & Platteeuw
Advocaten namens twee projectontwikkelaars tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten van 13 december 2017 tot
vaststelling van de grensbeschrijving grenscorrectie
Oudenhoorn ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten.
2. In afwijking van het advies van de bezwarencommissie de
bezwaren van Burgemeester en Wethouders van
Nissewaard tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van
13 december 2017 tot vaststelling van de grensbeschrijving
grenscorrectie Oudenhoorn geheel ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering
in stand te laten.
3. Het Statenvoorstel Beslissing op bezwaarschriften
grenscorrectie tussen Hellevoetsluis en Nissewaard
(woonplaats Oudenhoorn) vast te stellen waarin
Gedeputeerde Staten Provinciale Staten voorstellen om:
 De door Moeliker & Platteeuw Advocaten namens twee
projectontwikkelaars, Heanig an BedrijfsOnroerendGoedI
B.V. en Van Garderen & Dekker Vastgoedontwikkeling II
B.V ingediende bezwaren ongegrond te verklaren met
een verwijzing naar het volledige advies met bijlagen van
de bezwarencommissie van 17 oktober 2018.
 Onze besluiten van 8 november 2017 en 20 december
2017 te handhaven.
4. De brief aan Moeliker & Platteeuw Advocaten vast te stellen
over de beslissingen van Gedeputeerde Staten op de
ingediende bezwaren tegen het besluit van Gedeputeerde
Staten van 13 december 2017 tot vaststelling van de
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Besluitenlijst van de vergadering 18 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg A4)
5.

6.

grensbeschrijving grenscorrectie Oudenhoorn.
De brief aan Burgemeester en Wethouders van Nissewaard
vast te stellen over de beslissingen van Gedeputeerde
Staten op de ingediende bezwaren tegen het besluit van
Gedeputeerde Staten van 13 december 2017 tot vaststelling
van de grensbeschrijving grenscorrectie Oudenhoorn.
De publiekssamenvatting vast te stellen over het
Statenvoorstel Beslissing op bezwaarschriften
grenscorrectie tussen Hellevoetsluis en Nissewaard
(woonplaats Oudenhoorn) en over de beslissing op
bezwaren door Gedeputeerde Staten.

Besluit: vastgesteld conform advies.
A5

Vermeulen

PZH-2018-674203678

Uitvoeringsbesluit kruising N214 en N216 in
de gemeente Molenlanden (Alblasserwaard)

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel voor het Uitvoeringsbesluit
kruising N214 en N216 waarin Provinciale Staten worden
voorgesteld te besluiten:
1. Tot het realiseren van het project verbeteren van de
doorstroming kruising N214 en N216 in de gemeente
Molenlanden;
2. Het uitvoeringskrediet van € 19,2 miljoen vast te stellen
voor de realisatie van de kruising N214 en N216, zijnde
het totale investeringskrediet van € 19,6 miljoen minus de
uitgaven voor de voorbereidingsfase van € 0,4 miljoen;
onderverdeeld in: PZI-Nieuwbouw-Wegen: € 18,6 miljoen
en PZI-Openbaar Vervoer: € 1,0 miljoen;
3. Bij Kaderbesluit Infrastructuur 2020 aanvullend dekking
op te nemen in het PZI ter grootte van € 95.000,- voor de
toekomstige beheer- en onderhoudslasten voor de
kruising N214 en N216.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot
het Uitvoeringsbesluit kruising N214 en N216 in de
gemeente Molenlanden.
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Besluitenlijst van de vergadering 18 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg A5)
Besluit: vastgesteld conform advies.
A6

Baljeu

PZH-2018-671299077

Mandaatregelingen Omgevingsdiensten 2019

Advies:
1. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland voor de DCMR Milieudienst Rijnmond
2019.
2. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Haaglanden
2019.
3. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Midden-Holland
2019.
4. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst West-Holland
2019.
5. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid 2019.
6. De onder 1 tot en met 5 genoemde besluiten bekend te
maken door plaatsing van de bijgevoegde besluitteksten in
het provinciaal blad.
7. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot
de mandaatbesluiten voor de omgevingsdiensten 2019.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de passage over de datum van
inwerkingtreding aan te passen, het besluit treedt in werking
na publicatie van het besluit.

CF1

Vermeulen

PZH-2018-674306140

Gezamenlijke uitwerking Bereikbaarheid
Krimpenerwaard, relatie Algeracorridor en
Ruimtelijke Ontwikkelingen 2050

Advies:
1. Vast te stellen brief aan Provinciale Staten waarmee de
Staten worden geïnformeerd over een met gemeenten
Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel op te stellen
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Besluitenlijst van de vergadering 18 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.
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Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg CF1)
2.

bereikbaarheidsaanpak die aansluit bij de MIRT-Verkenning
Oeververbinding Rotterdamse Regio en het Panorama 2050
Strategische Agenda Krimpenerwaard.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over een
gezamenlijk met gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen
aan den IJssel op te stellen voorstel voor een integrale
bereikbaarheidsaanpak Krimpenerwaard en Algeracorridor.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF2

Vermeulen

PZH-2018-674555723

Mededeling Milieueffectrapportage en
provinciaal inpassingsplan N207 Zuid

Advies:
1. Vast te stellen de Mededeling Milieueffectrapportage en
provinciaal inpassingsplan N207 Zuid, zodat eenieder
zienswijzen kan indienen om aandacht te vragen om
bepaalde aspecten te onderzoeken in het MER en/of om
bepaalde elementen ruimtelijk vast te leggen in het PIP.
2. Te bepalen dat Mededeling Milieueffectrapportage en
provinciaal inpassingsplan N207 Zuid wordt gepubliceerd in
het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de
Staten geïnformeerd worden over de Mededeling
Milieueffectrapportage en provinciaal inpassingsplan N207
Zuid.
4. Vast te stellen brief aan de gemeenteraad van Waddinxveen
waarmee zij geïnformeerd worden over de Mededeling
Milieueffectrapportage en provinciaal inpassingsplan N207
Zuid.
5. Vast te stellen brief aan de gemeenteraad van Alphen aan
den Rijn waarmee zij geïnformeerd worden over de
Mededeling Milieueffectrapportage en provinciaal
inpassingsplan N207 Zuid.
6. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot
de Mededeling Milieueffectrapportage en provinciaal
inpassingsplan N207 Zuid.
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Besluitenlijst van de vergadering 18 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg CF2)
Besluit: vastgesteld conform advies.
CF3

Bom-Lemstra

PZH-2018-673222791

Wijziging en vaststellen deelplafonds
Subsidieregeling MKB innovatiestimulering
topsectoren Zuid-Holland (MIT) 2019

Advies:
1. Het besluit tot wijziging van Subsidieregeling MKB
innovatiestimulering topsectoren (MIT) Zuid-Holland 2019
vast te stellen.
2. De brief aan Provinciale Staten waarmee het
wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering
topsectoren Zuid-Holland ter kennis name aan de Staten
wordt aangeboden vast te stellen.
3. De volgende deelplafonds voor 2019 voor de
subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren ZuidHolland vast te stellen:
a. € 3.840.000,- bedoeld voor het instrument
haalbaarheidsprojecten zoals opgenomen in paragraaf 3
van de Subsidieregeling;
b. € 9.600.000,- bedoeld voor de instrumenten Research &
Development samenwerkingsprojecten klein en groot als
bedoeld in paragraaf 4 en 5 van de Subsidieregeling,
waarbij maximaal 50% van dit deelplafond verleend
wordt aan Research & Development
samenwerkingsprojecten groot als bedoeld in paragraaf
5.
4. Het tijdvak van 9 april 2019 09:00 tot en met 10 september
2019 17:00 voor indiening van aanvragen voor het
instrument haalbaarheidsprojecten in de Subsidieregeling
MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland vast te
stellen.
5. Het tijdvak van 11 juni 2019 09:00 tot en met 10 september
2019 17:00 voor indiening van aanvragen voor de
instrumenten Research & Development
samenwerkingsprojecten klein en groot in de
Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren
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Besluitenlijst van de vergadering 18 december 2018 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg CF3)
6.

7.
8.

Zuid-Holland vast te stellen.
Te bepalen dat het wijzigingsbesluit en de deelplafonds met
de aanvraagtijdvakken voor subsidieregeling MKB
innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland gepubliceerd
worden in het Provinciaal Blad.
Het persbericht over de deelsubsidieplafonds 2019 en de
tijdvakken 2019 voor de subsidieregeling MKB
innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland vast te stellen.
De publiekssamenvatting over het wijzigingsbesluit en de
deelsubsidieplafonds 2019 en de tijdvakken 2019 voor de
subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren ZuidHolland vast te stellen

Besluit: vastgesteld conform advies.
SV1

Baljeu

PZH-2018-675144727

Beantwoording Statenvragen 3462 (PVV) Provincie sorteert voor op annexatie
gemeenten

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
(3462) van de PVV, van 14 december 2018, met als
onderwerp ‘Provincie sorteert voor op annexatie
gemeenten’.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording Statenvragen 3462 met als onderwerp
‘Provincie sorteert voor op annexatie gemeenten’.
Besluit: vastgesteld conform advies.

