BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 JANUARI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 15 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2018-675266531

Onderwerp
Subsidievaststelling Stichting Kenniscentrum
Plantenstoffen - Kenniscentrum Plantenstoffen 2.0

Beslissing
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. en op grond
waarvan een eventueel aan Stichting Kenniscentrum
Plantenstoffen opgelegde naheffingsaanslag voor de
BTW over de koopsom zal worden vergoed.
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
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 koop-
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Besluitenlijst van de vergadering 15 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg A1)

Beslissing
en vaststellingsovereenkomst met Stichting Kenniscentrum
Plantenstoffen te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2019-676468406

Zienswijze aardgaswinning Q16 Charlie Noord

Advies:
De zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit
winningsplan Q16 Charlie Noord van het ministerie van
Economische Zaken & Klimaat vast te stellen (Mijnbouwwet),
inhoudende dat:
Wij adviseren het veld niet in gebruik te nemen, omdat
Q16 Charlie Noord volgens het mijnbouwbedrijf een nieuw
veld betreft en wij vinden dat wij bij nieuwe energiewinning op
hernieuwbare bronnen moeten overgaan;
Indien de minister van EZK toch wil instemmen,
adviseren wij de instemming op het
winningsplan pas te verlenen nadat een proefboring
heeft plaatsgevonden.
Op basis hiervan kan dan de hoeveelheid aanwezig
gas worden ingeschat, waarna kan worden bepaald
of er een Milieueffectrapportage moet worden
uitgevoerd.
Ook kan op basis hiervan beter een zogenoemde
Seismische-risico-analyse worden uitgevoerd (beter
dan alleen op basis van aannames).
2
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de
zienswijze m.b.t. aardgaswinning Q16 Charlie Noord.
3
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
zienswijze m.b.t. aardgaswinning Q16 Charlie Noord.
Besluit: vastgesteld conform advies.
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Besluitenlijst van de vergadering 15 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A3

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2019-677695005

Onderwerp
Vaststelling Omgevingsbeleid Zuid-Holland,
bestaande uit de Omgevingsvisie, de
Omgevingsverordening en het programma
Ruimte, alsmede de module Kantoren, Wonen &
Verstedelijking

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen het gewijzigd ontwerp-Omgevingsbeleid
Zuid-Holland, bestaande uit:
a. het gewijzigd-ontwerp van de Omgevingsvisie ZuidHolland;
b. het gewijzigd-ontwerp van de Omgevingsverordening
Zuid-Holland;
c. het gewijzigd-ontwerp van het Programma ruimte.
2. Vast te stellen de Nota van Beantwoording
Omgevingsbeleid, waarin de ontvangen zienswijzen op
het ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland zijn
beantwoord en waarin een overzicht is opgenomen van
de aanpassingen in het gewijzigd ontwerpOmgevingsbeleid.
3. Vast te stellen de module Kantoren, Wonen &
Verstedelijking. Deze module met beleidsaanpassingen
wordt na vaststelling opgenomen in het Omgevingsbeleid
Zuid-Holland.
4. Vast te stellen de Nota van Beantwoording module
Kantoren, Wonen & Verstedelijking, waarin de ontvangen
zienswijzen op de ontwerp-module zijn beantwoord en
waarin een overzicht is opgenomen van de
aanpassingen in de gewijzigd ontwerp-module Kantoren,
Wonen & Verstedelijking..
5. Vast te stellen het Statenvoorstel over de vaststelling van
het Omgevingsbeleid Zuid-Holland alsmede de module
voor Kantoren, Wonen & Verstedelijking, waarin
Provinciale Staten worden voorgesteld om:
1. Vast te stellen de bij dit besluit gevoegde
Omgevingsvisie Zuid-Holland met
planidentificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2016x0004358SV-VA01, die
de volgende wettelijk verplichte provinciale plannen
omvat:
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Besluitenlijst van de vergadering 15 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg A3)

2.

3.
4.

5.

- de provinciale ruimtelijke structuurvisie (artikel 2.2
van de Wet ruimtelijke ordening);
- het milieubeleidsplan (artikel 4.9 van de Wet
milieubeheer);
- het regionale waterplan (artikel 4.4 van de
Waterwet);
- het verkeers- en vervoersplan (artikel 5 van de
Planwet verkeer en vervoer);
- de natuurvisie (artikel 1.7 van de Wet
natuurbescherming).
Vast te stellen de bij dit besluit gevoegde
Omgevingsverordening Zuid-Holland en de
bijbehorende Nota van Toelichting, met
planidentificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2016x0004358VO-VA01,
overeenkomstig het bijgevoegde ontwerpbesluit.
Vast te stellen het bij dit besluit gevoegde
Programma ruimte met planidentificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2016x0004358SV-VA01
Vast te stellen de module Kantoren, Wonen &
Verstedelijking. Deze module met
beleidsaanpassingen wordt na vaststelling
opgenomen in de Omgevingsvisie Zuid-Holland met
planidentificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2016x0004358SV-VA01, de
Omgevingsverordening Zuid-Holland met
planidentificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2016x0004358VO-VA01 en
het Programma ruimte met planidentificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2016x0004358SV-VA01.
In te trekken de volgende provinciale
beleidsplannen:
- de Visie ruimte en mobiliteit
- het Programma ruimte
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Besluitenlijst van de vergadering 15 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg A3)

6.

- de Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 20132017
- de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en
Basisvoorzieningen Cultuur 2017-2020
- de Beleidsvisie regionale economie en energie
2012-2015
- de Beleidsvisie Groen, vastgesteld 10 oktober
2012 en 30 januari 2013
- het Programma Zuid-Hollands Groen
6. De besluiten onder 1 tot en met 5 overeenkomstig
de daaraan te stellen vereisten te publiceren c.q.
bekend te maken.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
Vaststelling Omgevingsbeleid alsmede de module
Kantoren, Wonen & Verstedelijking

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder voor redactionele wijzigingen van
ondergeschikt belang.
A4

Baljeu

PZH-2018-674724310

Reactie Gedeputeerde Staten op het Panorama
Krimpenerwaard

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin
Gedeputeerde Staten op verzoek van de Staten een
reactie geven op het “Panorama Krimpenerwaard”.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie
van Gedeputeerde Staten op het “Panorama
Krimpenerwaard” op verzoek van Provinciale Staten.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om enkele tekstuele wijzigingen van
ondergeschikt belang aan te brengen in de teksten. In de
brief aan PS wordt de bullit over bebouwd gebied
aangevuld met een waarneming. Waar staat
‘waterbussen’ wordt dat ‘waterbus’.
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Besluitenlijst van de vergadering 15 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A5

Weber

Registratienr.
PZH-2018-670454481

Onderwerp
Ondertekenen Convenant en Ambitieverklaring
Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling

Beslissing
Advies:
1. Aan te gaan het 'Convenant Groene Cirkel Kaas en
Bodemdaling' met Waterschap Rivierenland,
Zuivelfabriek de Graafstroom, DeltaMilk, Wageningen
Research en Rabobank met het doel om samen te
werken aan een transitie naar duurzaam bodembeheer
en een duurzame agrarische sector in het Groene Hart.
2. Aan te gaan de 'Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en
Bodemdaling' met Zuivelfabriek de Graafstroom,
DeltaMilk, Waterschap Rivierenland, Wageningen
Research, Rabobank, Regio AlblasserwaardVijfheerenlanden, Zuid-Hollandse Milieufederatie, PPP
agro, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Zuid-Hollands
Landschap, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Kennis
Transfer Centrum Zegveld, Gemeente Molenwaard,
Land-en Tuinbouworganisatie Noord, Collectief
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Den Haneker en
Naturalis, met het doel om deel te nemen aan
netwerkverbreding en kennisuitwisseling rondom de
ambities die benoemd zijn in het convenant.
3. Vast te stellen de brief aan de Provinciale Staten over
het ‘Convenant Groene Cirkels Kaas en Bodemdaling’ en
de ‘Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en
Bodemdaling’.
4. Vast te stellen het persbericht ‘Nieuwe verdienmodellen
tegen bodemdaling’ over het ‘Convenant Groene Cirkel
Kaas en Bodemdaling’ en de ‘Ambitieverklaring Groene
Cirkel Kaas en Bodemdaling’.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het
‘Convenant Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’ en de
‘Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’
waarin de ondertekening en rol van de provincie in het
verdere traject wordt verwoord.
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige
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Besluitenlijst van de vergadering 15 januari 2019 vastgesteld.

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 J.F. Weber, gedeputeerde landbouw, natuur en recreatie
en energie van de Provincie Zuid-Holland, om het ‘Convenant
Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’ met Waterschap
Rivierenland, Zuivelfabriek de Graafstroom, DeltaMilk,
Wageningen Research en Rabobank namens de Provincie
Zuid-Holland en de ‘Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en
Bodemdaling’ met Zuivelfabriek de Graafstroom, DeltaMilk,
Waterschap Rivierenland, Wageningen Research, Rabobank,
Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Zuid-Hollandse
Milieufederatie, PPP agro, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk,
Zuid-Hollands Landschap, Stichting Werelderfgoed
Kinderdijk, Kennis Transfer Centrum Zegveld, Gemeente
Molenwaard, Land-en Tuinbouworganisatie Noord, Collectief
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Den Haneker en Naturalis
te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om aan te geven dat het plan goed
past binnen het gebiedsplan Alblasserwaard. Gevraagd
wordt na te gaan of er uit het budget van 2019 dekking
beschikbaar is voor de drie jaren in totaal.

CF1

Weber

PZH-2018-674012450

Ambities, kwaliteitsrichtlijnen en beheermiddelen
ruiter- en menpaden

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale
Staten worden voorgesteld om:
a. Vast te stellen het ruiter- en menpadenplan 2019
bestaande uit onder andere 1) de kwaliteitsrichtlijnen
voor nieuwe ruiter- en menpaden en 2) de aanpak
voor regionale samenwerking ten behoeve van de
aanleg, beheer/onderhoud en doorontwikkeling van
de ruiter- en menpaden.
b. Een structureel budget à € 0,11 mln, met ingang van
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Besluitenlijst van de vergadering 15 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg CF1)

2.

3.

4.

5.

het begrotingsjaar 2020 te dekken vanuit de
groenmiddelen, ten behoeve van regulier beheer en
onderhoud van de bestaande ruiter- en menpaden.
c. Het hoofdplafond 2019 voor de Subsidieregeling
groen Zuid-Holland 2016 te verhogen met € 0,2 mln,
waarmee de aanleg van nieuwe ruiter- en menpaden
in het Bentwoud kan worden bekostigd. Dekking
hiervan vindt plaats uit het resterende
investeringsbudget voor Bentwoud.
Vast te stellen het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 inclusief
bijlagen en onder voorbehoud van vaststelling door
Provinciale Staten van het ruiter- en menpadenplan
2019.
Vast te stellen het besluit tot wijziging van de
deelplafonds 2019 paragraaf 2.11 van de
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, onder
voorbehoud van vaststelling van het gewijzigde
hoofdplafond door Provinciale Staten.
Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 inclusief
bijlagen en het besluit tot wijziging deelsubsidieplafonds
2019 paragraaf 2.11 van de Subsidieregeling groen ZuidHolland 2016, worden bekendgemaakt door publicatie in
het Provinciaal Blad.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over het ruiteren menpadenplan 2019.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF2

Weber

PZH-2019-677710616

Subsidieverlening TNO - Open Innovatie Centrum
Well technology en Warmte

Advies:
1. Te verlenen een incidentele subsidie in 2019 van
maximaal € 100.000,00 aan TNO voor het opzetten en
operationeel maken van het open innovatie centrum well
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Besluitenlijst van de vergadering 15 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg CF2)
2.

3.

4.

5.

6.

technology en warmte onder voorbehoud van
instemming met het hiertoe strekkende
ontwerpsubsidiebesluit door Provinciale Staten.
Vast te stellen de betaling van het voorschot van €
80.000,00 onder voorbehoud van instemming met het
ontwerpsubsidiebesluit betreffende het verlenen van
incidentele subsidie in 2019 voor het open innovatie
centrum well technology en warmte door Provinciale
Staten.
Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan Provinciale
Staten wordt voorgesteld om in te stemmen met het
ontwerpsubsidiebesluit tot het verlenen van een
incidentele subsidie in 2019 van maximaal € 100.000,00
aan TNO voor het open innovatie centrum well
technology en warmte.
Te bepalen dat de Europese Commissie in kennis
gesteld wordt van de beschikking aan TNO voor het
open innovatie centrum well technology en warmte via
het SANI-systeem van de Europese Commissie
Vast te stellen de brief aan TNO betreffende het verlenen
van een incidentele subsidie in 2019 van maximaal €
100.000,00 voor het open innovatie centrum well
technology en warmte, welke verzonden wordt nadat
Provinciale Staten hebben ingestemd met het verlenen
van deze subsidie.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
voor besluitvorming voor een incidentele subsidie in
2019 van maximaal € 100.000,00 aan TNO voor het
open innovatie centrum well technology en warmte.

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om na te gaan of de financiering uit de
Algemene Reserve juist is. Dit besluit loopt daarmee
vooruit op latere besluitvorming over die middelen in PS.
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Besluitenlijst van de vergadering 15 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF3

Weber

Registratienr.
PZH-2019-676611069

Onderwerp
Beslissing op bezwaar POP-3 subsidie
Precisiebemesting met circulaire meststoffen
kunstmestloos Zuid-Holland

Beslissing
Advies:
1. Het bezwaar van het Kennis Center voor Groene Groei
(KCGG) tegen het besluit van 26 februari 2018 tot
weigering van de gevraagde subsidie voor het project
"Precisiebemesting met circulaire meststoffen
kunstmestloos Zuid-Holland", conform het advies van de
Bezwarencommissie, gegrond te verklaren.
2. Aan het KCGG een projectsubsidie van maximaal €
109.761,- te verlenen voor het project
"Precisiebemesting met circulaire meststoffen
kunstmestloos Zuid-Holland"
3. De brief met de beslissing op het bezwaar tot verlening
van de POP-3 subsidie voor het KCGG vast te stellen.
4. De publiekssamenvatting over het besluit op het bezwaar
Precisiebemesting met circulaire meststoffen
kunstmestloos Zuid-Holland vast te stellen.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om na te gaan of de dekking juist is
weergegeven; uit welk jaar worden de kosten gedekt en
zijn die middelen hiervoor gereserveerd?

CF4

Vermeulen

PZH-2019-677128495

Vaststellen Verordening tot wijziging
Omgevingsverordening inzake meldingsplicht voor
infrastructuur

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale
Staten worden voorgesteld om de Verordening tot
wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland
inzake meldingsplicht voor infrastructuur vast te stellen.
2. Te bepalen dat Verordening tot wijziging
Omgevingsverordening inzake meldingsplicht voor
infrastructuur na vaststelling door Provinciale Staten
wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij
het Statenvoorstel waarin wordt voorgesteld om de
Verordening tot wijziging van de Omgevingsverordening
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Besluitenlijst van de vergadering 15 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg CF4)

Beslissing
Zuid-Holland inzake meldingsplicht voor infrastructuur
vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF5

Vermeulen

PZH-2019-676731143

Behandelvoorstel motie 821 - Onderzoek
regionaal dalproduct

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee
de Staten worden geïnformeerd over het onderzoek naar
een regionaal dalproduct, conform motie 821.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief
over het onderzoek naar een regionaal dalproduct,
conform motie 821.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF6

Vermeulen

PZH-2018-676195392

Geurhinderbeleid provincie Zuid-Holland
Actualisatie 2019

Advies:
1. Vast te stellen het Geurhinderbeleid provincie ZuidHolland Actualisatie 2019.
2. Te bepalen dat het Geurhinderbeleid provincie ZuidHolland Actualisatie 2019 wordt bekendgemaakt door
publicatie in het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het
Geurhinderbeleid provincie Zuid-Holland Actualisatie
2019 ter kennisname wordt aangeboden.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de
Geurhinderbeleid provincie Zuid-Holland Actualisatie
2019.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF7

Janssen

PZH-2018-675288234

Benoeming dijkgraaf Waterschap Rivierenland

Advies:
1. De brief vast te stellen aan Gedeputeerde Staten van
Gelderland waarin wordt aangegeven dat kennis is
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Besluitenlijst van de vergadering 15 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg CF7)

2.

3.

genomen van de aanbeveling van het Algemeen Bestuur
van het Waterschap Rivierenland om de heer Prof. Dr.
J.C. Verdaas te benoemen tot dijkgraaf van het
Waterschap Rivierenland en dat er geen aanleiding is
om daarover opmerkingen te maken.
Te bepalen dat de ingekomen brief van Gedeputeerde
Staten van Gelderland en de daarbij behorende bijlagen
niet actief openbaar worden gemaakt op grond van
artikel 3, onder a en 5, onder c van de Beleidsregel
actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 jo artikel 10, lid
2 onder e en g van de Wet openbaarheid van bestuur.
De publiekssamenvatting vast te stellen bij het
vaststellen van de brief aan Gedeputeerde Staten van
Gelderland over de te benoemen dijkgraaf Waterschap
Rivierenland.

Besluit: vastgesteld conform advies.
SV1

Weber

PZH-2019-678015424

Beantwoording Statenvragen 3463 van de PvdD Uitbreiding geitenstal in Stolwijk, gemeente
Krimpenerwaard

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3463 van de PvdD over Uitbreiding geitenstal in Stolwijk,
gemeente Krimpenerwaard.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de
beantwoording van de Statenvragen 3436 van de PvdD
over Uitbreiding geitenstal in Stolwijk, gemeente
Krimpenerwaard.
Besluit: vastgesteld conform advies.

