BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 29 JANUARI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 22 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

A1

Rapporteur

Vermeulen

Registratienr.

PZH-2019-678397726

Onderwerp

Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023

Beslissing

Advies:
1. Vast te stellen het Actieplan geluid provinciale wegen
2018-2023.
2. Vast te stellen de Nota van Beantwoording en
wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen bij het
Ontwerp Actieplan Geluid provinciale wegen 20182023.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarmee het Actieplan geluid provinciale wegen
2018-2023 en de Nota van Beantwoording en
wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen bij het
Ontwerp Actieplan Geluid provinciale wegen 20182023 aangeboden worden aan PS.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
vaststelling van het Actieplan geluid provinciale wegen
2018-2023 en de Nota van Beantwoording en
wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen bij het
Ontwerp Actieplan Geluid provinciale wegen 20182023.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2018-674916439

Uittredingsvoorwaarden t.b.v. de uittreding
Bank Nederlandse Gemeenten
Gebiedsontwikkeling (BNG-GO) uit de
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
Drechtsteden (ROM-D) Beheer NV en KIL III
CV.

Advies:
1. In te stemmen met de voorgenomen uittreding van
BNG-Gebiedsontwikkeling uit de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Beheer NV
en KIL III CV.
2. In te stemmen met de uittredingsvoorwaarden die de
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
voorstelt aan haar aandeelhouders voor de uittreding
van BNG-GO uit Regionale
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Besluitenlijst van de vergadering 22 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg A2)

4.

Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Beheer NV
en KIL III CV, zijnde:
a. Een overname bedrag van de aandelen van €2
miljoen;
b. Een herfinanciering door BNG van ROM-D voor vijf
jaar waarbij de uittredingskosten van €2 miljoen uit
ROM-D Kil III CV en ROM-D Beheer NV door
ROM-D Capital BV zelf worden gefinancierd.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over
de uittreding van BNG-GO uit de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Beheer
NV en KIL III CV, zoals bijgevoegd.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
uittreding van de BNG-GO uit de ROM-D.

Besluit: vastgesteld conform advies.
A3

Vermeulen

PZH-2019-676860674

Toekomstagenda snelfietsroutes

Advies:
1. Vast te stellen het 'kaartbeeld Toekomstagenda
snelfietsroutes' als toekomstbeeld voor de
ontwikkeling van snelfietsroutes in Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de brief over Provinciale Staten over de
'Toekomstagenda snelfietsroutes'.
3. Vast te stellen het persbericht over de
toekomstagenda snelfietsroutes in Zuid-Holland.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
toekomstagenda snelfietsroutes in Zuid-Holland.
Besluit: vastgesteld conform advies.
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Besluitenlijst van de vergadering 22 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

A4

Rapporteur

Vermeulen

Registratienr.

PZH-2019-678760120

Onderwerp

Brief aan PS met reactie op burgerinitiatief “We
zijn het zat” uit Boskoop

Beslissing

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met de
reactie op het burgerinitiatief ‘we zijn het zat’ uit
Boskoop.
2. Vast te stellen het nieuwsbericht over de reactie op
het burgerinitiatief ‘we zijn het zat’ uit Boskoop.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief
aan Provinciale Staten met de reactie op het
burgerinitiatief ‘we zijn het zat’ uit Boskoop.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF1

Vermeulen

PZH-2018-670451259

Projectwijziging realisatie fietsproject 271.0
Fietsbrug Oude Rijn in de gemeenten Katwijk
en Oegstgeest

Advies:
1. In te stemmen met het verzoek van de gemeente
Katwijk om verlenging van de doorlooptijd van 31
december 2018 naar 1 maart 2019 voor de realisatie
van het fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de
gemeenten Katwijk en Oegstgeest, onder toepassing
van de hardheidsclausule;
2. Brief vast te stellen waarmee aan de gemeente
Katwijk het besluit meegedeeld wordt over de
verlenging van de doorlooptijd van 31 december 2018
naar 1 maart 2019 voor de realisatie van het
fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de
gemeenten Katwijk en Oegstgeest;
3. De publiekssamenvatting vast te stellen over het
verzoek om verlenging van de doorlooptijd van 31
december 2018 naar 1 maart 2019 voor de realisatie
van het fietsproject 271.0 Fietsbrug Oude Rijn in de
gemeenten Katwijk en Oegstgeest.
Besluit: vastgesteld conform advies.
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Volgnr.

CF2

Rapporteur

Vermeulen

Registratienr.

PZH-2018-668696734

Onderwerp

Projectwijziging realisatie fietsproject 405.0
Stad aan t Haringvliet - Koert in de gemeente
Goeree-Overflakkee van het Waterschap
Hollandse Delta te Ridderkerk

Beslissing

Advies:
1. In te stemmen met het verzoek van het Waterschap
Hollandse Delta te Ridderkerk om verlenging van de
doorlooptijd van 1 juli 2018 naar 3 augustus 2018 voor
de realisatie van het fietsproject 405.0 Stad aan 't
Haringvliet-Koert in de gemeente GoereeOverflakkee, onder toepassing van de
hardheidsclausule;
2. De brief vast te stellen waarmee aan het Waterschap
Hollandse Delta te Ridderkerk het besluit meegedeeld
wordt over de verlenging van de doorlooptijd van 1 juli
2018 naar 3 augustus 2018 voor de realisatie van het
fietsproject 405.0 Stad aan 't Haringvliet-Koert in de
gemeente Goeree-Overflakkee;
3. De publiekssamenvatting vast te stellen over het
verzoek van het Waterschap Hollandse Delta te
Ridderkerk om verlenging van de doorlooptijd van 1
juli 2018 naar 3 augustus 2018 voor de realisatie van
het fietsproject 405.0 Stad aan 't Haringvliet-Koert in
de gemeente Goeree-Overflakkee.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF3

Weber PZH-2019-678545401

Aanbieding Actieplan Boerenlandvogels 20192027 inclusief voorstel verbetering
ondersteuning weidevogelvrijwilligers

Advies:
1. Vast te stellen het Actieplan Boerenlandvogels 20192027
2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee het
Actieplan Boerenlandvogels ter kennisname wordt
aangeboden aan Provinciale Staten en waarmee
wordt voorgesteld: in te stemmen met het toekennen
van € 100.000,- voor de verbetering van de
ondersteuning van vrijwilligers in het boerenland
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg CF3)
3.

vanuit de nog nader te specificeren € 3,1 mln. aan
maatregelen die reeds beschikbaar zijn gesteld vanuit
de motie 725 Miljoenen voor Winst en Weidevogels.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
aanbieding aan PS van het Actieplan
Boerenlandvogels 2019-2027 en het daarbij
voorstellen om € 100.000,- voor de verbetering van de
ondersteuning van vrijwilligers vanuit de nog nader te
specificeren € 3,1 mln. aan maatregelen die reeds
beschikbaar zijn gesteld vanuit de motie 725
Miljoenen voor Winst en Weidevogels.

Besluit: vastgesteld conform advies.
CF4

Baljeu PZH-2019-677890500

Wijziging Regeling mobiele
communicatiemiddelen provincie Zuid-Holland
2015

Advies:
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Regeling
mobiele communicatiemiddelen provincie ZuidHolland 2015.
2. Te bepalen dat het wijzigingsbesluit Regeling mobiele
communicatiemiddelen provincie Zuid-Holland 2015
gepubliceerd wordt in het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het
besluit tot wijziging van de Regeling mobiele
communicatiemiddelen provincie Zuid-Holland 2015.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV1

Bom-Lemstra

PZH-2019-678626465

Beantwoording Statenvragen 3467 PvdD Baggerdepot en weg in Hellevoetsluis en
reactie brief woordvoerster omwonenden

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3467 PvdD Baggerdepot (baggerspecie) en weg
(staalslakken) in Hellevoetsluis.
2. Vast te stellen de brief aan woordvoerster
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg SV1)

3.

4.

omwonenden met daarin een reactie op haar
ingekomen brief over de beantwoording van de
Statenvragen 3441 over het baggerdepot aan de
Zwartedijk in Hellevoetsluis.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met ter
kennisname de antwoordbrief van het college op de
ingekomen brief van woordvoerster omwonenden
over de beantwoording Statenvragen 3441 over het
baggerdepot aan de Zwartedijk in Hellevoetsluis.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de schriftelijke vragen 3467
(PvdD) Baggerdepot (baggerspecie) en weg
(staalslakken) in Hellevoetsluis.

Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de antwoorden 4 tot en met 7
toe te voegen dat DCMR in opdracht van de gemeente,
het bevoegd gezag, heeft gehandeld. In de
beantwoording van vraag 8 wordt toegevoegd wie
geen onderzoek heeft uitgevoerd (de gemeente).
SV2

Janssen

PZH-2019-679065393

Beantwoording Statenvragen 3468 van D66
mbt PFOA uitstoot Chemours

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen
3468 van D66 mbt PFOA uitstoot Chemours.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij
de beantwoording van Statenvragen 3468 van D66
mbt PFOA uitstoot Chemours
Besluit: vastgesteld conform advies.
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Volgnr.

SV3

Rapporteur

Vermeulen

Registratienr.

PZH-2019-678273434

Onderwerp

Beantwoording Statenvragen (3464) van PvdA
inzake klachten over Qbuzz

Beslissing

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke
vragen nr. 3464 van PvdA inzake klachten over
Qbuzz.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de schriftelijke vragen nr. 3464
inzake klachten over Qbuzz.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om het moment van verzending aan
PS te bepalen, zodat dit gelijktijdig met andere
informatie over hetzelfde onderwerp naar PS gaat.

