BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 15 JANUARI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 8 januari 2019 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
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Besluitenlijst van de vergadering 8 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg A1)

5.

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

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de visie op pagina 17 de tekst
over het nationaal programma PAS aan te passen.
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 – Intensiveringen 2019.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving.
3. Vast te stellen het persbericht over de Visie en
Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de titel van het GS-voorstel en in
de publiekssamenvatting de nieuwe titel te gebruiken:
‘Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving –
Intensiveringen 2019’.

A3

Weber

PZH-2019-676713198

Aanvulling behandelvoorstel motie 745 –
verkenning Energiecampus

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin (de
aanvulling van) het behandelvoorstel voor de motie 745 –
Energiecampus is opgenomen
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg A3)

Beslissing
2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het
behandelvoorstel voor de motie 745 – Energiecampus

Besluit: vastgesteld conform advies.
A4

Weber

PZH-2019-676605336

Intentieovereenkomst ‘Gildenwijk op duurzame
warmte, verkenning levering warmte aan
Gildenwijk en doorgroeimogelijkheden collectief
warmtenet in Gorinchem’

Advies:
1. De intentieovereenkomst ‘Gildenwijk op duurzame
warmte, verkenning levering warmte aan de Gildenwijk
en doorgroeimogelijkheden collectief warmtenet in
Gorinchem’ aan te gaan met gemeente Gorinchem,
woningcorporatie Poort 6 en HVC;
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee
zij geïnformeerd worden over de intentieovereenkomst
“Gildenwijk op duurzame warmte, verkenning levering
warmte aan de Gildenwijk en doorgroeimogelijkheden
collectief warmtenet in Gorinchem”.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij het
voorstel intentieovereenkomst ‘Gildenwijk op duurzame
wamte, verkenning levering warmte aan de Gildenwijk en
doorgroeimogelijkheden collectief warmtenet in
Gorinchem’.
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige
besluitvorming door GS, bevoegd is de juridisch binding aan
te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven
aan dhr. J.F. Weber, gedeputeerde van Energie, van de
provincie Zuid-Holland, om de Intentieovereenkomst
‘Gildenwijk op duurzame warmte, verkenning levering warmte
aan Gildenwijk en doorgroeimogelijkheden collectief
warmtenet in Gorinchem’ met gemeente Gorinchem,
woningcorporatie Poort 6 en HVC namens de provincie ZuidHolland te ondertekenen.
NB. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg A4)

Beslissing
actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een
uitzondering gemaakt voor het (moment van) publiceren van
het besluit en de stukken.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A5

Bom-Lemstra

PZH-2018-675266531

Subsidievaststelling Stichting Kenniscentrum
Plantenstoffen - Kenniscentrum Plantenstoffen
2.0

Advies:
1. Vast te stellen de begroting-projectsubsidie 2017 op €
72.869,00 voor het project Kenniscentrum Plantenstoffen
2.0 van Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen te Lisse
op grond van uitgevoerde activiteiten en behaalde baten
en lasten.
2. Terug te vorderen het teveel aan Stichting
Kenniscentrum Plantenstoffen betaalde voorschotbedrag
van € 87.131,00.
3. Vast te stellen de brief waarmee Stichting Kenniscentrum
Plantenstoffen te Lisse geïnformeerd wordt over de
vaststelling van de begroting-projectsubsidie 2017 voor
het project Kenniscentrum Plantenstoffen 2.0.
4. Aan te gaan de koop- en vaststellingsovereenkomst met
Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen, waarmee de
provincie van de Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen
de Extractenbibliotheek inclusief alle toebehoren koopt
voor een bedrag van € 148.000,00 , welke koopsom
deels wordt verrekend tegen de vordering van de
provincie ten bedrage van € 87.131,00.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
voor besluitvorming voor de vaststelling van de
begroting-projectsubsidie 2017 aan Stichting
Kenniscentrum Plantenstoffen te Lisse en het aangaan
van de vaststelling overeenkomst met Stichting
Kenniscentrum Plantenstoffen.
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg A5)

Beslissing
besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische binding aan
te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven
aan mevrouw G.M. Smid – Marsman, directeur, om de koopen vaststellingsovereenkomst met Stichting Kenniscentrum
Plantenstoffen te ondertekenen.
Besluit: aangehouden.

A6

Bom-Lemstra

PZH-2018-674531104

Rapportage Verkenning Digitale Economie ZuidHolland

Advies:
1. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten de
rapportage Verkenning Digitale Economie krijgen
aangeboden.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
rapportage Verkenning Digitale Economie.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de brief op te nemen dat GS ook
hadden gehoopt dat er op dit moment al meer resultaten
te melden waren maar het wel van belang vinden om de
tussenstand te melden.

A7

Baljeu

PZH-2018-674194023

Verlenen tijdelijke overbruggingsfinanciering 2019
Warmtebedrijf Holding B.V.

Advies:
1. Te verlenen mandaat aan gedeputeerde Baljeu en
gedeputeerde Weber om tijdelijk een
overbruggingsfinanciering aan Warmtebedrijf Holding
B.V. tot een maximum van € 4.000.000 te verlenen via
een incidentele subsidie (in de vorm van een lening)
welke uiterlijk ter gelegenheid van de Final Investment
Decision wordt terugbetaald maar niet later dan 15
september 2019 onder voorbehoud dat:
a. Warmtebedrijf Holding B.V. voorafgaande een
formeel verzoek indient voor een
overbruggingsfinanciering;
b. Provinciale Staten voorafgaand instemt met het
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(Vervolg A7)

2.

3.

4.

verlenen van deze overbruggingsfinanciering via een
incidentele subsidie (in de vorm van een lening) tot
een maximum van € 4.000.000;
c. Gemeente Rotterdam instemt om een gelijk bedrag
aan overbruggingsfinanciering te verlenen onder
overeenkomstige voorwaarden die aan de provinciale
steun zullen worden gesteld;
d. Deze subsidie (in de vorm van een lening)
verenigbaar is met het verlenen van de-minimissteun.
Kennis te nemen van de concept GS-brief aan
Warmtebedrijf Holding B.V. en bijbehorende concept
Overeenkomst van geldlening voor het verlenen van
deze tijdelijke overbruggingsfinanciering.
Te bepalen dat de bijlagen behorende bij de adviezen 1
en 2 op grond van artikel 3, onder b van de beleidsregel
actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, niet actief
openbaar worden gemaakt tot het moment dat de
bestuursovereenkomst Leiding over Oost (LoO) door de
provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam is
ondertekend.
Vast te stellen de publiekssamenvatting voor de
verlening van de tijdelijke overbruggingsfinanciering via
een incidentele subsidie (in de vorm van een lening) aan
Warmtebedrijf Holding B.V..

Besluit: aangehouden.
CF1

Weber

PZH-2018-673583511

Openstellingsbesluit POP-3 samenwerken
duurzame innovaties landbouw 2019

Advies:
1. Het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerken duurzame
innovaties landbouw Zuid-Holland 2019 vast te stellen;
2. De brief vast te stellen waarmee Provinciale Staten
worden geïnformeerd over het besluit tot vaststelling van
het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerken duurzame
innovaties landbouw Zuid-Holland 2019;
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg CF1)

Beslissing
3.
4.

Het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerken duurzame
innovaties landbouw Zuid-Holland 2019 te publiceren in
het Provinciaal Blad;
De publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit
POP-3 samenwerken duurzame innovaties landbouw
Zuid-Holland 2019 vast te stellen.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF2

Weber

PZH-2018-674476221

Vaststelling Inrichtingsplan Krimpenerwaard

Advies:
1. Vast te stellen het Inrichtingsplan Krimpenerwaard voor het Natuu
2.Vast te stellen de brief aan de Stuurgroep Veenweiden Krimpener
3.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
vaststelling van het inrichtingsplan voor het NatuurNetwerk
Nederland in de Krimpenerwaard.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de brief aan de Stuurgroep op te
nemen dat GS dit als onderdeel zien van het brede
gebiedsproces Krimpenerwaard.

CF3

Weber

PZH-2018-674380389

Addendum Gebiedsovereenkomst Veenweiden
Krimpenerwaard 2014-2021

Advies:
1. Vast te stellen het addendum bij de
Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard
2014-2021.
2. Vast te stellen de brief aan de Stuurgroep Veenweiden
Krimpenerwaard, waarin de vaststelling van het
addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden
Krimpenerwaard 2014-2021 door Gedeputeerde Staten
wordt medegedeeld.
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige
besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische binding aan
te gaan, is het advies een machtiging af te geven aan de heer
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(Vervolg CF3)

Beslissing
J.F. Weber, gedeputeerde van Energie, Natuur & Recreatie,
Landbouw, van de provincie Zuid-Holland, om het addendum
bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard
2014-2021 met de leden van de stuurgroep Veenweiden
Krimpenerwaard (de gemeente Krimpenerwaard en het
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)
namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de brief aan de Stuurgroep op te
nemen dat GS dit als onderdeel zien van het brede
gebiedsproces Krimpenerwaard.

CF4

Bom-Lemstra

PZH-2018-671584356

Vaststelling Partiële wijziging van de begrenzing
van het NatuurNetwerk Nederland in de
Krimpenerwaard in de Verordening ruimte 2014

Advies:
1. Vast te stellen de partiële wijziging van de Verordening
ruimte 2014 inzake de begrenzing van het
NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard, met
identificatienummer;
NL.IMRO.9928.DOSx2012x7006876PR-VA01, alsmede
een volledige verbeelding daarvan;
2. Vast te stellen de partiële wijziging van het Programma
ruimte inzake de begrenzing van het NatuurNetwerk
Nederland in de Krimpenerwaard, met
identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2012x9006876VO-VA01, alsmede
een volledige verbeelding daarvan;
3. Vast te stellen de partiële wijziging van de Visie ruimte en
mobiliteit inzake de begrenzing van het NatuurNetwerk
Nederland in de Krimpenerwaard, met
identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2012x5006876SV-VA01, alsmede
een volledige verbeelding daarvan;
4. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de begrenzing
van het NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard
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(Vervolg CF4)

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
in de Verordening Ruimte 2014;
Vast te stellen de Nota van Beantwoording op de
zienswijzen op de ontwerp-wijziging van de
NatuurNetwerk Nederland begrenzing van de
Krimpenerwaard in de Verordening ruimte 2014;
6. Vast te stellen de brief aan de gemeente
Krimpenerwaard, met een afschrift aan het
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard met betrekking tot het besluit tot
vaststelling van de wijziging van de NatuurNetwerk
Nederland begrenzing in de Krimpenerwaard in de
Verordening ruimte 2014;
7. Vast te stellen de brief aan de Stuurgroep Veenweiden
Krimpenerwaard met betrekking tot het besluit tot
vaststelling van de wijziging van de NatuurNetwerk
Nederland begrenzing in de Krimpenerwaard in de
Verordening ruimte 2014;
8. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met
betrekking tot het besluit tot vaststelling van de wijziging
van de NatuurNetwerk Nederland begrenzing in de
Krimpenerwaard in de Verordening ruimte 2014;
9. Te bepalen dat de wijzigingen in de Verordening ruimte
2014 na vaststelling door Gedeputeerde Staten worden
bekendgemaakt in het Provinciaal Blad;
10. Te bepalen dat van de wijziging van de Visie ruimte en
mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening
ruimte 2014 ten aanzien van de begrenzing van het
NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard,
mededeling wordt gedaan in de Staatscourant;
11. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking
tot het besluit tot vaststelling van de wijziging van de
NatuurNetwerk Nederland begrenzing in de
Krimpenerwaard in de Verordening ruimte 2014.
5.
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Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de brieven op te nemen dat GS
dit als onderdeel zien van het brede gebiedsproces
Krimpenerwaard.

(Vervolg CF4)

CF5

Bom-Lemstra

Beslissing

PZH-2019-676581049

Behandelvoorstel Motie 751 “Belang ESTEC”

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin GS
aan de Staten voorstellen om de Motie 751 "Belang
ESTEC" als afgehandeld te beschouwen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief
waarin GS aan PS voorstellen om Motie 751 "Belang
ESTEC" als afgehandeld te beschouwen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF6

Bom-Lemstra

PZH-2018-674471154

Vaststellen Subsidieplafond 2019 Regionale
Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland

Advies:
1.Statenvoorstel vast te stellen waarin Provinciale Staten wordt voo
2.Te bepalen dat de verhoging van het subsidieplafond van de Sub
3.Het persbericht vast te stellen waarin het verhoogde subsidieplafo
4.
Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende
bij het voorstel ‘Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken
voor Innovatie Zuid-Holland’.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF7

Baljeu

PZH-2018-674940725

Begrotingscirculaire 2020-2023
gemeenschappelijke regelingen

Advies:
1. Vast te stellen de Begrotingscirculaire 2020 - 2023
gemeenschappelijke regelingen.
2. Vast te stellen de brief aan het algemeen bestuur van de
in Zuid-Holland gelegen gemeenschappelijke regelingen
over de Begrotingscirculaire 2020-2023.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee
de Staten worden geïnformeerd over de brief aan het
algemeen bestuur van de in Zuid-Holland gelegen
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Beslissing

(Vervolg CF7)
4.

gemeenschappelijke regelingen en de
begrotingscirculaire 2020-2023 gemeenschappelijke
regelingen.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
begrotingscirculaire 2020-2023 gemeenschappelijke
regelingen.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF8

Janssen

PZH-2018-674181603

Beslissing op bezwaar vastgoedonderneming van
11 september 2018 tegen het eerste
invorderingsbesluit van 24 juli 2018 vanwege een
verbeurde last onder dwangsom voor overtreding
van de Wet bodembescherming

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie het
bezwaarschrift van een vastgoedonderneming in de
gemeente Krimpenerwaard van 11 september 2018
tegen het eerste invorderingsbesluit van 24 juli 2018
vanwege een verbeurde last onder dwangsom voor
overtreding van de Wet bodembescherming nietontvankelijk te verklaren.
2. De brief met de beslissing op bezwaar aan de
vastgoedonderneming inzake het besluit tot het nietontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift tegen het
eerste invorderingsbesluit vast te stellen.
3. De publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar
inzake het besluit tot het niet-ontvankelijk verklaren van
het bezwaarschrift tegen het eerste invorderingsbesluit
vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF9

Janssen

PZH-2018-676125031

Beslissing op bezwaar vastgoedonderneming van
11 september 2018 tegen het tweede
invorderingsbesluit van 24 juli 2018 vanwege een
verbeurde last onder dwangsom voor overtreding
van de Wet bodembescherming

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie het
bezwaarschrift van een vastgoedonderneming in de
gemeente Krimpenerwaard van 11 september 2018
tegen het tweede invorderingsbesluit van 24 juli 2018
vanwege een verbeurde last onder dwangsom voor
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Beslissing

(Vervolg CF9)
2.

3.

overtreding van de Wet bodembescherming nietontvankelijk te verklaren.
De brief met de beslissing op bezwaar aan de
vastgoedonderneming inzake het besluit tot het nietontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift tegen het
tweede invorderingsbesluit vast te stellen.
De publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar
inzake het besluit tot het niet-ontvankelijk verklaren van
het bezwaarschrift tegen het tweede invorderingsbesluit
vast te stellen.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF10

Janssen

PZH-2018-676177887

Beslissing op bezwaar vastgoedonderneming van
11 september 2018 tegen het derde
invorderingsbesluit van 24 juli 2018 vanwege een
verbeurde last onder dwangsom voor overtreding
van de Wet bodembescherming

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie het
bezwaarschrift van een vastgoedonderneming in de
gemeente Krimpenerwaard van 11 september 2018
tegen het derde invorderingsbesluit van 24 juli 2018
vanwege een verbeurde last onder dwangsom voor
overtreding van de Wet bodembescherming nietontvankelijk te verklaren.
2. De brief met de beslissing op bezwaar aan de
vastgoedonderneming inzake het besluit tot het nietontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift tegen het
derde invorderingsbesluit vast te stellen.
3. De publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar
inzake het besluit tot het niet-ontvankelijk verklaren van
het bezwaarschrift tegen het derde invorderingsbesluit
vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 15 JANUARI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 8 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF11

Janssen

Registratienr.
PZH-2018-676177320

Onderwerp
Beslissing op bezwaar vastgoedonderneming van
11 september 2018 tegen het vierde
invorderingsbesluit van 24 juli 2018 vanwege een
verbeurde last onder dwangsom voor overtreding
van de Wet bodembescherming

Beslissing
Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie het
bezwaarschrift van een vastgoedonderneming in de
gemeente Krimpenerwaard van 11 september 2018
tegen het vierde invorderingsbesluit van 24 juli 2018
vanwege een verbeurde last onder dwangsom voor
overtreding van de Wet bodembescherming nietontvankelijk te verklaren.
2. De brief met de beslissing op bezwaar aan de
vastgoedonderneming inzake het besluit tot het nietontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift tegen het
vierde invorderingsbesluit vast te stellen.
3. De publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar
inzake het besluit tot het niet-ontvankelijk verklaren van
het bezwaarschrift tegen het vierde invorderingsbesluit
vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF12

Janssen

PZH-2018-676074897

Beslissing op bezwaar vastgoedonderneming van
11 september 2018 tegen het vijfde
invorderingsbesluit van 24 juli 2018 vanwege een
verbeurde last onder dwangsom voor overtreding
van de Wet bodembescherming

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie het
bezwaarschrift van een vastgoedonderneming in de
gemeente Krimpenerwaard van 11 september 2018
tegen het vijfde invorderingsbesluit van 24 juli 2018
vanwege een verbeurde last onder dwangsom voor
overtreding van de Wet bodembescherming nietontvankelijk te verklaren.
2. De brief met de beslissing op bezwaar aan de
vastgoedonderneming inzake het besluit tot het nietontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift tegen het
vijfde invorderingsbesluit vast te stellen.
3. De publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar
inzake het besluit tot het niet-ontvankelijk verklaren van
het bezwaarschrift tegen het vijfde invorderingsbesluit

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 15 JANUARI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 8 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg CF12)

Beslissing
vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV1

Bom-Lemstra

PZH-2018-674658931

Beantwoording Statenvragen 3461 van 50PLUS
over Rem bouwplannen gemeenten door MRDH

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3461 van 50PLUS over een artikel in het Financieel
Dagblad over de rem zetten op bouwplannen van
gemeenten door de Metropoolregio Rotterdam -Den
Haag.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de
beantwoording van de Statenvragen 3461 van 50PLUS
over een artikel in het Financieel Dagblad over de rem
zetten op bouwplannen van gemeenten door de
Metropoolregio Rotterdam -Den Haag
Besluit: vastgesteld conform advies.

