BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 FEBRUARI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 29 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Weber

Registratienr.
PZH-2019-678075132

Onderwerp
POP-3 subsidieverlening Graanwaard

Beslissing
Advies:
1. Met gebruikmaking van de hardheidsclausule van de
Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 af te
wijken van de artikelen 2, tweede lid, en 3 van het
Openstellingbesluit POP-3 samenwerking duurzame
innovaties landbouw Zuid-Holland 2013 en artikel 2.7.1. van
de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, een
projectsubsidie te verlenen van maximaal € 71.766,80 aan
Novifarm V.O.F. te Numansdorp voor het project
‘Graanwaard-haalbaarheidsstudie’ onder toepassing van
artikel 25 van de Algemene vrijstellingsverordening.
2. Met gebruikmaking van de hardheidsclausule van de
Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 af te
wijken van de artikelen 2, tweede lid, en 3 van het
Openstellingbesluit POP-3 samenwerking duurzame
innovaties landbouw Zuid-Holland 2013 en artikel 2.7.1. van
de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, een
projectsubsidie te verlenen van maximaal € 113.280,- aan
Novifarm V.O.F. te Numansdorp voor het project
‘Graanwaard-investeringen’ onder toepassing van artikel 14
van de Landbouwvrijstellingsverordening.
3. Vast te stellen de brief aan Novifarm V.O.F. over de
verlening van de subsidie voor het POP-3 project
‘Graanwaard investeringen’.
4. Vast te stellen de brief aan Novifarm V.O.F. over de
verlening van de subsidievoor het POP-3 project
‘Graanwaard haalbaarheidsstudie’.
5. De publiekssamenvatting over het subsidiebesluit voor het
project ‘Graanwaard- haalbaarheidsstudie’ en het
subsidiebesluit voor het project ‘Graanwaard- investeringen’
vast te stellen.
NB. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt
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Besluitenlijst van de vergadering 29 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg A1)

Beslissing
voor het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A2

Baljeu

PZH-2019-679442047

Voorbereidingen provincie Zuid-Holland op
een Brexit zonder
terugtredingsovereenkomst

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de
voorbereidingen van de provincie Zuid-Holland op een Brexit
zonder terugtredingsovereenkomst.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel brief
aan Provinciale Staten over de voorbereidingen van de
provincie Zuid-Holland op een Brexit zonder
terugtredingsovereenkomst.
Besluit: vastgesteld conform advies.

A3

Baljeu

PZH-2018-675309440

Visie op digitale transformatie PZH

Advies:
1. Vast te stellen de Visie ‘Waardenvol Digitaliseren’ waarmee
provincie Zuid-Holland regie neemt op de digitale
transformatie van de organisatie
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de visie
op digitale transformatie provincie Zuid-Holland
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de visie op
digitale transformatie provincie Zuid-Holland
Besluit: vastgesteld conform advies.

A4

Bom-Lemstra

PZH-2019-680242796

Afronding adviestraject toekomstige
ontwikkeling Schiphol

Advies:
1. Vast te stellen de brief waarin PS worden geïnformeerd over
de afronding van het adviestraject over de toekomstige
ontwikkeling van Schiphol.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
Afronding adviestraject toekomstige ontwikkeling Schiphol.
Besluit: vastgesteld conform advies.
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Besluitenlijst van de vergadering 29 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF1

Weber

Registratienr.
PZH-2019-678886368

Onderwerp
Vaststellen subsidieplafond 2019 Asbest
Eraf? Zon Erop! Zuid-Holland

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee Provinciale
Staten worden voorgesteld om het subsidieplafond voor de
Subsidieregeling Asbest Eraf? Zon Erop! Zuid-Holland voor
2019 met €500.000 te verhogen naar € 1.350.000.
2. Te bepalen dat de verhoging van het subsidieplafond van de
Subsidieregeling Asbest Eraf? Zon Erop! Zuid-Holland voor
2019, na vaststelling door Provinciale Staten, wordt
gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het
voorstel ‘Subsidieplafond 2019 Asbest Eraf? Zon Erop! ZuidHolland’.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF2

Weber

PZH-2019-679244276

Beslissing op bezwaar tegen besluit 19 juli
2018 inzake afwijzing verzoek handhavend
optreden vanwege oprichten hekwerk op
perceel in gemeente Nieuwkoop

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de
bezwaren van bezwaarden tegen het besluit van 19 juli 2018
inzake de afwijzing van het verzoek om handhavend op te
treden vanwege het oprichten van een hekwerk op een
perceel in de gemeente Nieuwkoop ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering
te handhaven.
2. De brief met de beslissing op bezwaar tegen het besluit van
19 juli 2018 inzake de afwijzing van het verzoek om
handhavend op te treden vanwege het oprichten van een
hekwerk op een perceel in de gemeente Nieuwkoop aan
bezwaarden vast te stellen.
3. De publiekssamenvatting inzake de beslissing op bezwaar
tegen het besluit van 19 juli 2018 inzake de afwijzing van het
verzoek om handhavend op te treden vanwege het oprichten
van een hekwerk op een perceel in de gemeente Nieuwkoop
vast te stellen.
Besluit: vastgesteld conform advies
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Besluitenlijst van de vergadering 29 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF3

Weber

Registratienr.
PZH-2019-679892453

Onderwerp
Intrekken besluit ‘Presentatie over
Bestuursovereenkomst LoO’ d.d. 29 januari
2019

Beslissing
Advies:
1. In te trekken het besluit met nummer PZH-2019-679260356
(DOS-2015-0005387) waarmee een (geheime) brief aan PS
werd vastgesteld over een erratum in een eerder aan de
commissie DO beschikbaar gestelde presentatie, alsmede
het statenvoorstel werd vastgesteld voor de bekrachtiging
van geheimhouding op die brief en de presentatie.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
Intrekken besluit ‘Presentatie over Bestuursovereenkomst
LoO’ d.d. 29 januari 2019.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF4

Baljeu

PZH-2019-676900994

Project Renovatie Gebouw C aanwijzen als
groot project.

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee de Staten
worden voorgesteld om:
- Het Project Renovatie Gebouw C als groot project aan te
wijzen in het kader van de Regeling Projecten ZuidHolland;
- Te bevestigen dat de initiatieffase en de verkenningsfase
van het project Renovatie Gebouw C zoals beschreven in
de Regeling Projecten Zuid-Holland zijn afgerond met het
besluit van PS op 17 oktober 2018;
- Te bevestigen dat de aanwijzing van project Renovatie
Gebouw C als groot project start met de realisatiefase;
- Het aantal voortgangsrapportages van het project
Renovatie Gebouw C per jaar vast te stellen op twee.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aanwijzen
van het project Renovatie Gebouw als groot project in het
kader van de Regeling Projecten Zuid-Holland.
Besluit: vastgesteld conform advies.
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Besluitenlijst van de vergadering 29 januari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

CF5

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2019-678187904

Onderwerp
Participatieovereenkomst provincie ZuidHolland en Nederlands Kenniscentrum voor
Ondergronds Bouwen

Beslissing
Advies:
1. Aan te gaan de participatieovereenkomst met het
Nederlands Kenniscentrum Ondergronds Bouwen.
2. Vast te stellen de brief aan het Nederlands Kenniscentrum
Ondergronds Bouwen over de ondertekening van de
participatieovereenkomst.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het
besluit tot het aangaan van de participatieovereenkomst met
het Nederlands Kenniscentrum Ondergronds Bouwen.
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
Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de
Provincie Zuid-Holland, om de participatieovereenkomst met het
Nederlands Kenniscentrum Ondergronds Bouwen namens de
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
NB. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt
voor het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken.
Besluit: vastgesteld conform advies.

SV1

Vermeulen

PZH-2019-678578181

Beantwoording Statenvragen 3469 van
50PLUS over Infrastructurele bereikbaarheid
van de Mall of The Netherlands oftewel
winkelcentrum Leidschenhage

Advies:
1. Vast te stellen de antwoorden op de Statenvragen 3469 van
50PLUS over de Infrastructurele bereikbaarheid van de Mall
of The Netherlands oftewel winkelcentrum Leidschenhage.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording Statenvragen 3469 van 50PLUS over de
Infrastructurele bereikbaarheid van de Mall of The
Netherlands oftewel winkelcentrum Leidschenhage.
Besluit: vastgesteld conform advies.

