BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 MAART 2019

Besluitenlijst van de vergadering 19 februari 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2018-672342296

Onderwerp
Aangaan Samenwerkingsovereenkomst
Reconstructie N213 Gemeente Westland

Beslissing
Advies:
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst
Reconstructie N213 Gemeente Westland met de
gemeente Westland.
2. Vast te stellen de brief aan de Gemeente Westland
over de ondertekening van de
Samenwerkingsovereenkomst Reconstructie N213
Gemeente Westland.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
Samenwerkingsovereenkomst Reconstructie N213
Gemeente Westland.
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
P. den Dunnen, directeur Dienst Beheer Infrastructuur
van de provincie Zuid-Holland, om de
Samenwerkingsovereenkomst Reconstructie N213
Gemeente Westland met de gemeente Westland
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.

A2

Janssen

PZH-2019-681624089

Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland;
beschermen en bevorderen van de gezonde
leefomgeving

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
over de ‘Verkenning gezonde leefomgeving ZuidHolland; beschermen en bevorderen van de
gezonde leefomgeving’.
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Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
2.
3.

Vast te stellen de ‘Verkenning gezonde
leefomgeving Zuid-Holland; beschermen en
bevorderen van de gezonde leefomgeving’.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
‘Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland;
beschermen en bevorderen van de gezonde
leefomgeving’.

Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om op p3 van de oplegger van de
provincie de ‘sociale context’ toe te voegen.
A3

Weber

PZH-2019-681088747

Visie op de doorontwikkeling van aardwarmte in
Zuid-Holland

Advies:
1. Aan te gaan de Visie op de doorontwikkeling van
aardwarmte in Zuid-Holland, welke opgesteld is
door de Geothermie Alliantie Zuid-Holland, waarin
de provincie samenwerkt met diverse
belanghebbenden te weten Dutch Association
Geothermal Operators (DAGO), Energie Beheer
Nederland B.V.(EBN), Eneco Warmte en Koude
b.v., HVC N.V., Hydreco GeoMEC B.V., en de
gemeente Westland.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten m.b.t.
het aanbieden van de Visie op de doorontwikkeling
van aardwarmte in Zuid-Holland aan de Staten.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
Visie op de doorontwikkeling van aardwarmte in
Zuid-Holland opgesteld door de Geothermie
Alliantie Zuid-Holland.
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 dhr.
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J.F. Weber, gedeputeerde van Energie, van de provincie
Zuid-Holland, om de Visie op de doorontwikkeling van
aardwarmte in Zuid-Holland met Dutch Association
Geothermal Operators (DAGO), Eneco Warmte en
Koude b.v., gemeente Westland, HVC N.V. en Hydreco
GeoMEC B.V 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 met een machtiging voor de
portefeuillehouder om:
- in het GS-voorstel bij ‘proces’ te verduidelijken dat
er ambtelijk is afgestemd met de afdeling bodem en
water;
- in het machtigingsformulier CdK ‘Zuid-Holland’ te
herschrijven.

A4

Baljeu

PZH-2019-683481023

Reactie Eindnotitie Commissie Deetman over
toekomst regionale samenwerking Drechtsteden

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan het Drechtstedenbestuur
met een reactie van Gedeputeerde Staten op de
eindnotitie van de Voorbereidingscommissie
Toekomst Regionale Samenwerking Drechtsteden
(Commissie Deetman).
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten,
waarmee Gedeputeerde Staten de eindnotitie van
de Commissie Deetman en de brief aan het
Drechtstedenbestuur met een reactie op de
eindnotitie ter kennisname aanbieden.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin
bekend gemaakt wordt dat Gedeputeerde Staten
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een brief met een reactie op de eindnotitie van de
Commissie Deetman aan het Drechtstedenbestuur
hebben verzonden.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder:
- om de brief te herschrijven in lijn met het
Raadsvoorstel van de gemeente Dordrecht indien
nodig;
- om de brief aan de zeven rechtstedengemeentente
versturen;
- voor tekstuele wijzigingen van ondergeschikt
belang.

A5

Vermeulen

PZH-2019-682657822

Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434:
Instemming voorstel tot wijzigingen

Advies:
1. Kennis te nemen van wijzigingsvoorstellen van de
Staat der Nederlanden inzake de door
Gedeputeerde Staten op 9 oktober 2018
vastgestelde Overeenkomst weg- en tunnelbeheer
N434.
2. Te bepalen dat de onder 1 bedoelde
wijzigingsvoorstellen worden opgenomen in de
wijzigingsovereenkomst die wordt aangegaan na de
eerstvolgende evaluatie van de Overeenkomst wegen tunnelbeheer N434.
3. Vast te stellen de brief aan het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat waarin de
kennisneming op de door Staat der Nederlanden
voorgestelde wijzigingen en het proces voor het
doorvoeren van de wijzigingen in de
wijzigingsovereenkomst kenbaar wordt gemaakt.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434:
Instemming voorstel tot wijzigingen.
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Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder:
- om de aanhef van de brief te wijzigen;
- voor tekstuele wijzigingen van ondergeschikt
belang in de brief.
CF1

Janssen

PZH-2019-678781500

Besluit tot wijziging Maatregelenpakket
erfgoedlijnen 2019

Advies:
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het
Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019, waarmee
het project 'Verbeteren binnenklimaat
museumlocatie Fort 1881' van Stichting Fort aan
Zee voor een bedrag van € 73.120,00 wordt
opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen
2019;
2. Te bepalen dat het Besluit tot wijziging van het
Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 na
vaststelling wordt gepubliceerd in het Provinciaal
Blad;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met
betrekking tot het Besluit tot wijziging van het
Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019
Besluit: Vastgesteld conform advies.

CF2

Weber

PZH-2019-677253039

Reactie GS op advies Landschapspark
Zuidvleugel

Advies:
1. Vast te stellen de informatieve brief met bijlagen
aan PS, waarin PS worden geïnformeerd over de
reactie van GS op het advies van de PARK en het
verankeren van de groenblauwe hoofdstructuur uit
de verkenning ‘Stedelijk landschap en groenblauwe
structuur Zuid-Holland’ in het omgevingsbeleid.
2. Uit te werken, in samenwerking met de partners in
de regio’s, de 6 regioprojecten uit het
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3.

Landschapspark Zuidvleugel en daarbij in 2019 te
starten met de 3 in de Uitvoeringsagenda Rijke
Groenblauwe Leefomgeving opgenomen prioritaire
projecten:
a. Valkenburg en omgeving (westelijk deel Oude
Rijnzone)
b. Getijdenpark tussen Nieuwe Waterweg en
Drechtsteden
c. Schie-Vlietzone
en tegelijk kennisdeling te bevorderen ten aanzien
van slimme oplossingen en praktijken gericht op
versterking van de ruimtelijke kwaliteit, onder meer
door deelname aan de Community of Practice
“Landschap als vestigingsvoorwaarde”.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel verkenning stedelijk landschap en
groenblauwe structuur Zuid-Holland.

Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de brief een zin toe te
voegen dat er een apart behandelvoorstel naar PS
toe komt voor de aangenomen moties m.b.t. dit
onderwerp.
CF3

Weber

PZH-2019-680271085

Wijziging van paragraaf 2.6 van de
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Advies:
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van paragraaf
2.6 ‘Verwerving en inrichting ecologische
verbindingen’ van de Subsidieregeling groen ZuidHolland 2016.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd
over het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.
3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van
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4.

paragraaf 2.6 ‘Verwerving en inrichting ecologische
verbindingen’ van de Subsidieregeling groen ZuidHolland 2016 inclusief bijlage wordt bekendgemaakt
door publicatie in het Provinciaal Blad.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
besluit tot wijziging van paragraaf 2.6 ‘Verwerving
en inrichting ecologische verbindingen’ van de
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

Besluit: Vastgesteld conform advies.
CF4

Bom-Lemstra

PZH-2019-681326694

Financiële schade RijswijkBuiten

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan B&W Rijswijk over de
financiële schade RijswijkBuiten
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
brief aan B&W Rijswijk over de financiële schade
RijswijkBuiten
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in overleg met gedeputeerde
Vermeulen op p3 van de brief de passage mobiliteit
te herschrijven met als strekking dat de provincie
graag met de gemeente in gesprek gaat over
mobiliteit.

CF5

Bom-Lemstra

PZH-2019-680635385

Ondertekening Tuinbouwakkoord

Advies:
1. Aan te gaan het Tuinbouwakkoord, waarmee
provincie Zuid-Holland verklaart te beogen, zoveel
als in ons vermogen ligt, samen met de minister van
LNV, de andere partners van Greenports
Nederland, Tuinbouw NL en de Topsector T&U de
nationale Tuinbouwagenda 2019 – 2030, zoals
voorbereid door bedrijfsleven, kennispartners &
overheden verenigd in Greenports Nederland, in
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3.

gezamenlijkheid uit te voeren. Hiermee beoogt de
provincie bij te dragen aan het versterken van de
internationale concurrentiepositie van het
tuinbouwcluster, het behouden van onze leidende
positie als tuinbouwland en kennisland en aan de
doelen van Nederland en de Verenigde Naties op
het vlak van voedsel, voedselveiligheid, groene
leefomgeving en duurzaamheid;
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS
voorstel Ondertekening Tuinbouwakkoord;
Vast te stellen de GS-brief aan PS met betrekking
tot de ondertekening Tuinbouwakkoord.

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 A.W. BomLemstra, gedeputeerde Economie van de Provincie ZuidHolland, om het Tuinbouwakkoord namens de Provincie
Zuid-Holland te ondertekenen, samen met de minister
van LNV, de andere partners van Greenports Nederland,
Tuinbouw NL en de Topsector T&U.
Besluit: Vastgesteld conform advies.
CF6

Bom-Lemstra

PZH-2019-682788715

Verlengen termijn Bestuurlijke afspraken over (de
ontwikkeling van) Unmanned Valley Valkenburg,
gemeenten Katwijk en Wassenaar

Advies:
1. In te stemmen met het verlengen van de termijn
waarbinnen de gemeenteraad van Wassenaar
akkoord kan gaan met de Bestuurlijke afspraken
over (de ontwikkeling van) Unmanned Valley
Valkenburg van 1 maart 2019 naar 1 april 2019,
zoals bedoeld in artikel 3 Slotbepalingen van die
overeenkomst;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over
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Verlengen termijn Bestuurlijke afspraken over (de
ontwikkeling van) Unmanned Valley Valkenburg,
gemeenten Katwijk en Wassenaar.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

SV1

Weber

PZH-2019-681263033

Beantwoording statenvragen 3475 van de VVD
inzake transport van elektriciteit en warmte

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de
statenvragen 3475 van de VVD inzake transport
van elektriciteit en warmte.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording statenvragen 3475 van de
VVD inzake transport van elektriciteit en warmte.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

SV2

Vermeulen

PZH-2019-681376003

Beantwoording Statenvragen (3476) van VVD en
CDA inzake vertraging Hoekse Lijn en Lightrail

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke
vragen 3476 van VVD en CDA over vertraging
Hoekse Lijn en Lightrail.
2.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording van de schriftelijke vragen
3476 van VVD en CDA over vertraging Hoekse Lijn
en Lightrail.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

SV3

Baljeu

PZH-2019-682397664

Beantwoording Statenvragen 3477 PVV met
betrekking tot Duidelijkheid inzake
duurzaamheidsfeestje Festival van de toekomst

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de
statenvragen 3477 PVV met betrekking tot
“Duidelijkheid inzake duurzaamheidsfeestje Festival
van de toekomst”.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording statenvragen 3477 PVV met
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betrekking tot “Duidelijkheid inzake
duurzaamheidsfeestje Festival van de toekomst”.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder voor tekstuele wijzigingen van
ondergeschikt belang.

