BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 16 JULI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 9 juli 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2019-697178768

Onderwerp
Warmte Leiding door het Midden

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de brief met bijlagen "Informatie over het
project Leiding door het midden" aan Provinciale Staten
waarmee zij worden geïnformeerd over het verzoek tot een
PIP en PCR voor de warmtetransportleiding door het
Midden.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief met
bijlagen "Informatie over het project Leiding door het
midden” aan Provinciale Staten waarin zij worden
geïnformeerd over het verzoek tot een PIP en PCR voor de
warmtetransportleiding door het Midden.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in het GS-voorstel en de brief aan PS
een passage toe te voegen over de afweging om nu wel een
PIP te doen en, indien dat zo is, op te nemen dat er van de
beleidslijn afgeweken wordt.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2019-699340563

Stand van zaken waardebehoud gronden van
de Grondbank RZG Zuidplas

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan PS ‘Stand van zaken m.b.t.
waardebehoud gronden van de Grondbank RZG Zuidplas’.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan PS
‘Stand van zaken m.b.t. waardebehoud gronden van de
Grondbank RZG Zuidplas’.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om:
- in de brief aan PS op p.1 in de 2e alinea steviger op te
nemen dat de provincie het vrijgeven van de ‘concept
ontwikkelingsvisie Middengebied’ voor inspraak door de
gemeente Zuidplas niet wenselijk vindt inclusief
onderbouwing;
- indien mogelijk, in de brief van de Grondbank RZG Zuidplas
steviger op te nemen dat het vrijgeven van de ‘concept
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

ontwikkelingsvisie Middengebied’ voor inspraak door de
gemeente Zuidplas als niet wenselijk wordt beschouwd
inclusief onderbouwing.

(vervolg A2)

A3

Vermeulen

Beslissing

PZH-2019-697748779

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens,
Schone Luchtakkoord en varend ontgassen

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan PS “Green Deal Zeevaart,
Binnenvaart en Havens, Schone Luchtakkoord en varend
ontgassen”.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan
Provinciale Staten over Green Deal Zeevaart, Binnenvaart
en Havens, Schone Luchtakkoord en varend ontgassen.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de brief aan PS op p.3 aan de
laatste zin van de 2e alinea toe te voegen dat de minister
verzocht wordt om dit naast spoedig ook voortvarend te
doen.

A4

Vermeulen

PZH-2019-700138050

Weigering ontheffingsverzoek uitbreiding
geitenhouderij MooiMekkerland

Advies:
1. De gevraagde ontheffing op basis van artikel 6.29 van de
Omgevingsverordening ten behoeve van de al gerealiseerde
uitbreiding van de bestaande geitenhouderij
MooiMekkerland te Stolwijk te weigeren;
2. De brief aan de gemeente Krimpenerwaard vast te stellen,
waarmee de geweigerde ontheffing onder 1 wordt
medegedeeld;
3. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee
Provinciale Staten over de geweigerde ontheffing worden
geïnformeerd;
4. De publiekssamenvatting over de geweigerde ontheffing
vast te stellen.
Besluit: Vastgesteld conform advies.
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Volgnr.

Rapporteur

A5

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2019-699015270

Onderwerp
Vaststelling projectsubsidie Grondplan
Noordrand Goeree Overflakkee

Beslissing
Advies:
1. De projectsubsidie van gemeente Goeree-Overflakkee voor
het project “Grondplan Noordrand GO Goeree-Overflakkee”
vast te stellen op € 172.538,00.
2. In te stellen een vordering van € 57.462,00 bij gemeente
Goeree-Overflakkee met betrekking tot de
subsidievaststelling van project “Grondplan Noordrand GO
Goeree-Overflakkee” waarbij betaalde voorschotten
verrekend zijn.
3. Vast te stellen de brief aan de gemeente GoereeOverflakkee over het besluit tot de vaststelling van de
subsidie voor het project “Grondplan Noordrand GO GoereeOverflakkee”.
4. Vast te stellen de brief aan PS over vaststelling
projectsubsidie Grondplan Noordrand Goeree Overflakkee.
5. In te stemmen met het onder ambtelijk mandaat afdoen van
opdrachtverlening achteraf aan gemeente GoereeOverflakkee voor de kosten voor de grondtransacties ten
behoeve van agrarische structuurversterking voor een
bedrag van € 46.430,00.
6. De publiekssamenvatting over de subsidievaststelling van
het project “Grondplan Noordrand GO Goeree-Overflakkee”
vast te stellen.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

A6

Baljeu

PZH-2019-700384750

Brief aan Provinciale Staten inzake verlate
oplevering EAA-onderzoek

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten d.d. 16 juli
2019 met kenmerk PZH-2019-700384750 DOS-20190004316 inzake de verlate oplevering van het
aangekondigde EAA-rapport.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de verlate
oplevering van het aangekondigde EAA-rapport.
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de brief aan PS ‘Ons is gebleken’ te
wijzigen in ‘Wij zijn geïnformeerd’.

(Vervolg A6)

A7

Bom-Lemstra

Beslissing

PZH-2019-699474018

Besluit tot verlenen van mandaat t.a.v het
vaststellen van bodemenergieplannen

Advies:
1. Vast te stellen het mandaatbesluit van Gedeputeerde
2.
3.

Staten van Zuid-Holland ten behoeve van het vaststellen
van bodemenergieplannen tijdens zomerreces 2019.
Te bepalen dat het besluit onder 1 wordt bekendgemaakt
door plaatsing in het provinciaal blad.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot
het verlenen van mandaat t.a.v. het vaststellen van
bodemenergieplannen.

Besluit: Vastgesteld conform advies.
A8

Vermeulen

PZH-2019-678042895

Besluit – Bekrachtigen gezamenlijke afspraken
stikstofdossier

Advies:
1. Vast te stellen de gezamenlijke afspraken in het
stikstofdossier:
1) Provincies zien, in elk geval tot aan het vaststellen van
nieuwe beleidslijnen, af van actieve handhaving op de
gerealiseerde meldingen en vergunningsvrije
activiteiten. Dit geldt ook voor de aanpak op de twee
jaarstermijn ontwikkelingsruimte. Provincies wijzen er
wel op dat niet gerealiseerde activiteiten in het kader
van meldingen vergunningplichtig zijn, en derhalve niet
zonder vergunning gerealiseerd mogen worden.
2) Provincies wijzen initiatiefnemers van vernietigde
vergunningen er actief op dat, als de initiatiefnemer het
project nog steeds wil realiseren, er een nieuwe
aanvraag nodig is.
3) Indien initiatiefnemers vooruitlopend op een
onherroepelijke vergunning het project toch
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg A8)

2.
3.

4.
5.

gerealiseerd hebben, kunnen provincie een
handhavingstraject starten. Bij dergelijke trajecten kan
maatwerk in oplossing en tijd per project worden
geboden.
4) Provincies informeren gemeenten over het niet meer
legitiem zijn onder het PAS afgegeven Verklaringen van
geen Bedenkingen.
5) Provincies onderzoeken per besluit waartegen nog een
beroepsprocedure loopt of het mogelijk is om via een
wijziging van het besluit alsnog een rechtsgeldige
situatie te creëren.
6) Provincies zullen in het lopende beweidings- en
bemestingsseizoen niet actief handhaven op de
vergunningplicht voor beweiden en bemesten.
7) Provincies stellen samen met de overige bevoegde
gezagen een instrumentarium beschikbaar waarmee,
zolang er geen nieuw programma is toch, waar
mogelijk, toestemmingen op het gebied van
stikstofdepositie verleend kunnen worden.
Vast te stellen de brief aan het IPO waarin de provincie
aangeeft de zeven bovengenoemde afspraken uit het
bestuurlijke overleg PAS te bekrachtigen.
Vast te stellen de brief aan gemeenten inzake de gevolgen
van de uitspraken van de Raad van State, waaronder het
niet meer rechtsgeldig zijn van de onder het PAS afgegeven
Verklaringen van Geen Bedenkingen conform afspraak 4.
Vast te stellen de brief aan PS waarin wij hen informeren
over de door ons bekrachtigde afspraken uit het bestuurlijke
overleg en de informatieve brief aan gemeenten.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan PS
inzake de door ons bekrachtigde afspraken uit het
bestuurlijke overleg en de informatieve brief aan gemeenten.

Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

portefeuillehouder om:
- In de brief aan PS de actualiteit toe te voegen;
- In de brief aan PS en in het GS-voorstel bij het financieel
kader op te nemen dat dit dossier veel inzet vraagt en dat er
wellicht extra mensen en middelen nodig zijn.

(Vervolg A8)

A9

Vermeulen

Beslissing

PZH-2019-682779689

Verlening meerjarige begrotingssubsidie 20192021 project Verlenging Hoekse Lijn,
gemeente Rotterdam

Advies:
1. Te verlenen een meerjarige begrotingssubsidie 2019-2021
van maximaal
€ 15.100.000,00 aan de gemeente Rotterdam voor de
verlenging van de Hoekse lijn en het meerdere
aangevraagde bedrag ter grootte van € 10.040.000,00 te
weigeren.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, inhoudende
het besluit onder 1 betrekking hebbende op een meerjarige
begrotingssubsidie 2019-2021 voor de verlenging van de
Hoekse lijn.
3. Vast te stellen de brief aan de gemeente Rotterdam,
inhoudende het besluit onder 1 betrekking hebbende op een
meerjarige begrotingssubsidie 2019-2021 voor de verlenging
van de Hoekse lijn.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor
besluitvorming voor een meerjarige begrotingssubsidie
2019-2021 aan de gemeente Rotterdam ten behoeve van de
activiteiten in het kader voor de verlenging van de Hoekse
lijn.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de brief aan de gemeente
Rotterdam extra aandacht en zorgvuldigheid te vragen in
verband met de recente PAS-uitspraak van de RvS.
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Volgnr.

Rapporteur

CF1

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2019-698248767

Onderwerp
Wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit
Zuid-Holland 2017

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake het
besluit tot wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit ZuidHolland 2017.
3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 wordt
gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot
wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland
2017.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

CF2

Vermeulen

PZH-2019-699340166

Rapport klimaatstresstest light natuur en
recreatie

Advies:
1. Vast te stellen het rapport ‘klimaatstresstest light natuur en
recreatie’.
2. Vast te stellen de brief aan PS ‘Klimaatstresstest light natuur
en recreatie’.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het rapport
‘klimaatstresstest light natuur en recreatie’.
Besluit: Aangehouden.

CF3

Vermeulen

PZH-2019-698114591

Onderzoek fietstunnel N209 (Bleiswijk-zuid)

Advies:
1. Vast te stellen de "Variantenstudie Fietstunnel N209
Hoekeindseweg”.
2. Vast te stellen de brief aan PS "Variantenstudie Fietstunnel
N209 Hoekeindseweg”.
3. Vast te stellen de brief aan het College van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Lansingerland
"Variantenstudie Fietstunnel N209 Hoekeindseweg”.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 16 JULI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 9 juli 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(Vervolg CF3)

Beslissing
4.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over Onderzoek
fietstunnel N209.

Besluit: Vastgesteld conform advies.
CF4

Vermeulen

PZH-2019-699458553

Inzet afwijkend materieel treindienst Alphen
aan den Rijn – Gouda

Advies:
1. In te stemmen met het verzoek van NS/Abellio tot inzet
gewijzigd materieel treinconcessie Alphen aan den Rijn Gouda tijdens garantiewerkzaamheden van het Rnetmaterieel.
2. Vast te stellen de brief aan NS/Abellio inzake de inzet van
gewijzigd materieel treinconcessie Alphen aan den Rijn –
Gouda tijdens garantiewerkzaamheden van het Rnetmaterieel.
3. Vast te stellen de GS-brief aan PS inzake de inzet van
gewijzigd materieel treinconcessie Alphen aan den Rijn –
Gouda tijdens garantiewerkzaamheden van het Rnetmaterieel.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de inzet van
afwijkend materieel treindienst Alphen aan den Rijn –
Gouda.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

CF5

Bom-Lemstra

PZH-2019-698632069

Reactie op het woningbouwprogramma van de
regio’s Drechtsteden en Midden-Holland

Advies:
1. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma
woningmarktregio Drechtsteden'' aan het bestuur van regio
Drechtsteden, waarmee wordt ingestemd met de
behoefteonderbouwing van de woningbouwplannen in de
categorie 1 van het woningbouwprogramma 2018 in de
periode tot 2030 en de regio wordt geïnformeerd over de
verruiming van de provinciale programmeringssystematiek
voor woningbouw.
2. Vast te stellen de brief ''Reactie op de Regionale
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(Vervolg CF5)

3.
4.

Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 2018'' aan het
bestuur van de regio Midden-Holland, waarmee wordt
ingestemd met de behoefteonderbouwing van de
woningbouwplannen voor de periode 2019 tot en met 2024
in de categorieën I, III en IV met uitzondering van de locaties
‘Schoonhoven Noord’ en ‘Stein West’ en de regio wordt
geïnformeerd over de verruiming van de provinciale
programmeringssystematiek voor woningbouw.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin de
reacties aan de regio’s Drechtsteden en Midden-Holland ter
kennisname worden aangeboden.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie op
het woningbouwprogramma van de regio’s Drechtsteden en
Midden-Holland.

Besluit: Vastgesteld conform advies.
VERVALLEN

CF6
CF7

Baljeu

PZH-2019-700382322

Standpuntbepaling Algemene Vergadering
HZH 9 juli 2019

Advies:
1. Te bekrachtigen het standpunt dat de verantwoordelijk
gedeputeerde bij de Algemene Vergadering van de HZH
B.V. op 9 juli 2019 heeft ingenomen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de
standpuntbepaling Algemene Vergadering HZH 9 juli 2019.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

CF8

Baljeu

PZH-2019-699372456

Invoering van periodieke
arbeidsgezondheidskundige keuringen voor
verkeersbegeleiders in bedieningscentrales of
op lokale bruggen en sluizen

Advies:
1. Vast te stellen dat het in het kader van de verkeersveiligheid,
gezien de aard van hun werkzaamheden, van belang is dat
(senior) verkeersbegeleiders, sectiehoofden objectbediening
en overige medewerkers die (tijdelijk) de werkzaamheden
van een verkeersbegeleider verrichten in
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Registratienr.
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Beslissing

(Vervolg CF8)

2.

3.

4.

bedieningscentrales of op lokale bruggen en sluizen,
periodiek aan een arbeidsgezondheidskundige keuring
worden onderworpen (Artikel 7.2.1 ‘Verplichte periodieke
functiegerichte arbeidsgezondheidskundige onderzoeken’
CAP (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies)).
Vast te stellen het voorgenomen besluit tot het vaststellen
van de lijst van werkzaamheden zoals neergelegd in de
functie van (senior) verkeersbegeleider in
bedieningscentrales of op lokale bruggen en sluizen (Artikel
2.2.2 ‘Keuring bij aanstelling of opdracht’).
Te bepalen dat openbaarmaking van dit voorgenomen
besluit op de provinciale website twee weken na
besluitdatum plaatsvindt, in verband met het informeren van
de direct belanghebbenden voorafgaand aan
openbaarmaking.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de invoering
van periodieke arbeidsgezondheidskundige keuringen voor
verkeersbegeleiders in bedieningscentrales of op lokale
bruggen en sluizen.

Besluit: Vastgesteld conform advies.
CF9

Smit

PZH-2019-700300892

Aankondiging bestuurlijke missie naar China
november 2019

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan PS waarmee Provinciale Staten
worden geïnformeerd over de missie naar China van de
Commissaris van de Koning van 16 tot en met 24 november
2019.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de
bestuurlijke missie van de Commissaris van de Koning naar
China van 16 tot en met 24 november 2019.
3. Te bepalen dat het Kostenoverzicht behorende bij het besluit
onder adviespunt 1 op grond van artikel 3, onder c van de
Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, niet
actief openbaar wordt gemaakt, omdat deze gezien de fase
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(Vervolg CF9)

Beslissing
van het politieke of bestuurlijke proces als verstorend voor
het verdere proces van bestuurlijk beraad is aan te merken.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

CF10

Koek

PZH-2019-700388320

Behandelvoorstellen moties PS 3 juli 2019

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de
Staten worden geïnformeerd dat de behandelvoorstellen
voor de moties die in de PS-vergadering van 3 juli 2019 zijn
aangenomen na het zomerreces worden aangeboden.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan PS
waarmee de Staten worden geïnformeerd dat de
behandelvoorstellen voor de moties die in de PSvergadering van 3 juli 2019 zijn aangenomen na het
zomerreces worden aangeboden.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

SV1

Vermeulen

PZH-2019-699948425

Beantwoording Statenvragen 3524 VVD Vervallen alternatief wandelaars en fietsers bij
onderhoud aan de Stierenbrug in Leiderdorp

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3524
VVD Vervallen alternatief wandelaars en fietsers bij
onderhoud aan de Stierenbrug in Leiderdorp.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording
van de Statenvragen 3524 VVD Vervallen alternatief
wandelaars en fietsers bij onderhoud aan de Stierenbrug in
Leiderdorp.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

