BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 12 FEBRUARI 2019
Besluitenlijst van de vergadering 5 februari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2019-678171764

Onderwerp
Ondertekening “Intentieovereenkomst
onderzoek integratie dijkversterking met
gebiedsontwikkeling Mercon Kloos”

Beslissing
Advies:
1. Aan te gaan de “Intentieovereenkomst onderzoek integratie
dijkversterking met gebiedsontwikkeling Mercon Kloos” met
het Waterschap Rivierenland, de gemeente Alblasserdam en
de ontwikkelaar Whoonapart.
2. Vast te stellen het persbericht over de ondertekening van de
“Intentieovereenkomst onderzoek integratie dijkversterking
met gebiedsontwikkeling Mercon Kloos”.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over
“Intentieovereenkomst onderzoek integratie dijkversterking
met gebiedsontwikkeling Mercon Kloos”.
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 Bom-Lemstra, gedeputeerde voor Ruimtelijke ordening
en wonen, Economie en innovatie, Luchtvaart en Grondzaken
van de provincie Zuid-Holland, om de “Intentieovereenkomst
onderzoek integratie dijkversterking met gebiedsontwikkeling
Mercon Kloos” met het Waterschap Rivierenland, de gemeente
Alblasserdam en de ontwikkelaar Whoonapart namens de
provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder voor tekstuele wijzigingen van
ondergeschikt belang n.a.v. besluitvorming bij bestuurlijke
partners.

A2

Vermeulen

PZH-2019-679633961

Afwijzing provinciale aansprakelijkstelling
inzake verontreiniging van o.a. PFOA
veroorzaakt door Chemours en/of DuPont

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Gebroeders Blokland B.V.
betreffende de afwijzing van aansprakelijkheid van de
provincie inzake de verontreiniging van o.a. PFOA
veroorzaakt door Chemours en/of DuPont.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de afwijzing
van aansprakelijkheid van de provincie inzake de
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg A2)

Beslissing
verontreiniging van o.a. PFOA veroorzaakt door Chemours
en/of DuPont.
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.

A3

Vermeulen

PZH-2019-678056359

Werkagenda mobiliteit en verkeer van vijf
Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat
Noordrijn-Westfalen

Advies:
1. Aan te gaan de “Gezamenlijke Werkagenda voor de
samenwerking op het gebied van mobiliteit en verkeer” met
Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg en de
Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen;
2. Te machtigen de heer Vermeulen, gedeputeerde van
Verkeer en Vervoer, om namens Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland de ‘Gezamenlijke werkagenda voor de
samenwerking op het gebied van mobiliteit en verkeer’ met
de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant,
Limburg en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, te
ondertekenen.
3. Te bepalen dat gedurende de looptijd van de “Gezamenlijke
werkagenda voor de samenwerking op het gebied van
mobiliteit en verkeer” Gedeputeerde Staten jaarlijks €5.000
zal bijdragen aan het Mobility Platform dat verantwoordelijk
is voor de uitvoering van deze Werkagenda.
4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de
ondertekening van de ‘Gezamenlijke werkagenda voor
samenwerking op het gebied van mobiliteit en verkeer’
kenbaar wordt gemaakt aan de Staten.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan
van de “Werkagenda mobiliteit en verkeer van vijf
Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat NoordrijnWestfalen”.
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg A3)

Beslissing
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 met een machtiging voor de
portefeuillehouder voor het bepalen van het moment van
verzending van de brief aan PS.

A4

Bom-Lemstra

PZH-2019-680778238

Informatieverstrekking over planbeoordeling
aan Provinciale Staten

Advies:
1. Vast te stellen de brief over het verstrekken van informatie
aan Provinciale Staten over de beoordeling van
gemeentelijke ruimtelijke plannen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan
Provinciale Staten met betrekking tot de
informatievoorziening.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de tekst ‘Naar aanleiding hiervan …
van het besluit’ te herschrijven in die zin dat GS op basis
daarvan een voorstel doet.

CF1

Vermeulen

PZH-2019-668364622

Verlening en vaststelling subsidie
Bedrijfsvervoer 2019 Gemeenschappelijke
Regeling Avres

Advies:
1. Te verlenen en direct vast te stellen een projectsubsidie van
maximaal € 11.988,00 aan Gemeenschappelijke Regeling
Avres te Gorinchem voor het project “Bedrijfsvervoer 2019"
onder toepassing van de hardheidsclausule van de
Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013.
2. Betaling vast te stellen van € 11.988,00 in één termijn aan
Gemeenschappelijke Regeling Avres te Gorinchem voor het
project “Bedrijfsvervoer 2019".
3. Brief vast te stellen waarmee aan de Gemeenschappelijke
Regeling Avres te Gorinchem het besluit meegedeeld wordt
over de projectsubsidie “Bedrijfsvervoer 2019”.
4. Vast te stellen publiekssamenvatting omtrent de verlening
van de projectsubsidie van maximaal € 11.988,00 aan
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg CF1)

Beslissing
Gemeenschappelijke Regeling Avres te Gorinchem voor het
project “Bedrijfsvervoer 2019" onder toepassing van de
hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening
Zuid-Holland 2013.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF2

Bom-Lemstra

PZH-2019-679954083

Wijziging Subsidieregeling cofinanciering
EFRO Zuid-Holland en vaststellen van drie
deelplafonds voor provinciale cofinanciering
binnen het operationele programma Kansen
voor West II.

Advies:
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland;
2. Vast te stellen de onderstaande drie subsidiedeelplafonds
binnen het operationele programma Kansen voor West II
onder de subsidieregeling cofinanciering EFRO ZuidHolland:
- een deelplafond van € 500.000 voor provinciale
cofinanciering van fieldlabs onder de prioritaire as 1:
versterken onderzoek, technologische ontwikkeling en
innovatie;
- een deelplafond van € 350.000 voor provinciale
cofinanciering van innovatieve projecten onder de
prioritaire as 1: versterken onderzoek, technologische
ontwikkeling en innovatie;
- een deelplafond van € 3.223.386 voor provinciale
cofinanciering van projecten onder de prioritaire as 2 van
omschakeling naar koolstofarme economie, die een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitrol van lokale
warmtenetten voor het verduurzamen van de
warmtevoorziening van bestaande gebouwen en
woningen in Zuid-Holland.
3. Te bepalen dat het Besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid- Holland en de
deelplafonds de dag na vaststelling worden gepubliceerd in
het Provinciaal Blad;
4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het
wijzigingsbesluit Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-
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Besluitenlijst van de vergadering 5 februari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg CF2)

Beslissing
Holland en de deelplafonds binnen het operationele
programma Kansen voor West II ter kennisname wordt
aangeboden;
5. Vast te stellen het nieuwsbericht ‘Meer ruimte voor ZuidHollandse innovatie’ waarmee het wijzigingsbesluit
Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland en de
deelplafonds binnen het operationele programma Kansen
voor West II bekend worden gemaakt;
6. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het Besluit tot
wijziging van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO ZuidHolland en het vaststellen van de drie deelplafonds van voor
provinciale cofinanciering binnen het programma Kansen
voor West II.
Besluit: vastgesteld conform advies.

CF3

Weber

PZH-2019-680537710

Bestedingsvoorstel restende € 3,0 mln. aan
maatregelen vanuit motie 725 CDA Miljoenen
voor Winst en Weidevogels

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee aan Provinciale
Staten wordt voorgesteld in te stemmen met het toekennen
van € 3.000.000,- voor de maatregelen verzwaring beheer,
fysieke investeringen, predatiebeheer, monitoring,
communicatie, educatie en een proef met drones 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.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel
aan Provinciale Staten om €3.000.000,- beschikbaar te
stellen voor de maatregelen verzwaring beheer, fysieke
investeringen, predatiebeheer, monitoring, communicatie,
educatie en een proef met drones 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.
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Volgnr.

Rapporteur

CF4

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2019-678021976

Onderwerp
Subsidieverlening Stichting Equestrum Internationale hippische kennis en
innovatiecampus

Beslissing
Advies:
1. Te verlenen een incidentele subsidie 2019-2021 van
maximaal € 300.000,00 aan Stichting Equestrum te
Vlaardingen voor het project “Naar een circulair
internationaal hippisch kennis- en innovatiecentrum met
campus in Zuid-Holland”, tot een maximum van 50% van de
totale kosten.
2. Te verlenen een voorschot van € 240.000,00 aan Stichting
Equestrum te Vlaardingen betreffende het verlenen van een
incidentele subsidie 2019-2021 voor het project “Naar een
circulair internationaal hippisch kennis- en innovatiecentrum
met campus in Zuid-Holland”.
3. Vast te stellen de brief aan Stichting Equestrum te
Vlaardingen betreffende het verlenen van een incidentele
subsidie 2019-2021 van maximaal € 300.000,00 voor het
project “Naar een circulair internationaal hippisch kennis- en
innovatiecentrum met campus in Zuid-Holland”.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor
besluitvorming voor een incidentele subsidie 2019-2021 van
maximaal € 300.000,00 aan Stichting Equestrum te
Vlaardingen voor het project “Naar een circulair
internationaal hippisch kennis- en innovatiecentrum met
campus in Zuid-Holland”.
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.

CF5

Weber

PZH-2019-676716111

POP-3 openstellingsbesluit LEADER maart
2019 en benoeming leden Lokale
actiegroepen Holland Rijnland en Polders met
Waarden

Advies:
1. Het besluit tot wijziging van het instellingsbesluit Lokale
Actiegroep LEADER Holland Rijnland vast te stellen;
2. Het besluit tot wijziging van het instellingsbesluit Lokale
Actiegroep LEADER Polders met Waarden vast te stellen;
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg CF5)

Beslissing
3.
4.

5.

6.

Het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER ZuidHolland maart 2019 vast te stellen;
De brief vast te stellen waarmee Provinciale Staten worden
geïnformeerd over de besluiten tot wijziging van de
instellingsbesluiten Lokale Actiegroepen LEADER Holland
Rijnland en Polders met Waarden en het
openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland
maart 2019;
Te bepalen dat het besluit tot wijziging van het
instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Holland
Rijnland, het besluit tot wijziging van het instellingsbesluit
Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden en het
openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland
maart 2019 worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad;
De publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging van
het instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Holland
Rijnland, het besluit tot wijziging van het instellingsbesluit
Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden en het
openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland
maart 2019 vast te stellen.

Besluit: vastgesteld conform advies.
SV1

Weber

PZH-2019-680284669

Beantwoording Statenvragen 3471 CDA SP
Effecten voor het klimaat bij verschillende
natuuropgaven en vernatting van veengronden

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen
3471 van CDA en SP over Effecten voor het klimaat bij
verschillende natuuropgaven en vernatting van
veengronden.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording van de schriftelijke vragen 3471 van CDA en
SP over Effecten voor het klimaat bij verschillende
natuuropgaven en vernatting van veengronden.
Besluit: vastgesteld conform advies.
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Volgnr.

Rapporteur

SV2

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2018-674632636

Onderwerp
Beantwoording Statenvragen (3459) van SP
en VVD inzake Stewards op de trein in de
DAV concessie

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen
nr. 3459 van SP en VVD inzake stewards op de trein in de
DAV concessie.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de schriftelijke vragen nr. 3459 van SP
en VVD inzake stewards op de trein in de DAV concessie.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de beantwoording te richten op de
mogelijkheden die er zijn om de toegankelijkheid voor
rolstoelgebruikers te verbeteren.

SV3

Vermeulen

PZH-2019-680797960

Beantwoording Statenvragen 3470 (Groen
Links en CDA) Vervolgvragen toegankelijkheid
OV

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen
3470 van Groen Links en CDA met betrekking tot
‘Vervolgvragen toegankelijkheid OV’.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de schriftelijke vragen 3470 van Groen
Links en CDA met betrekking tot ‘Vervolgvragen
toegankelijkheid OV’.
Besluit: vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de van ProRail ontvangen informatie
toe te voegen in de beantwoording.

