BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 4 JUNI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 28 mei 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Koek

Registratienr.
PZH-2019-694959238

Onderwerp
Portefeuilleverdeling na wijziging samenstelling
College Gedeputeerde Staten juni 2019

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de portefeuilleverdeling naar
aanleiding van het vertrek van dhr. R.A. Janssen uit
het College van Gedeputeerde Staten.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel over de portefeuilleverdeling na de wijziging
van de samenstelling van het College van
Gedeputeerde Staten.
Besluit: Aangehouden.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2019-693262181

Lange termijn agenda omgevingsbeleid per 3 juli
2019

Advies:
1. Vast te stellen de brief Lange Termijn Agenda
Omgevingsbeleid juli 2019, waarin actualisaties zijn
opgenomen ten aanzien van wijzigingen van het
Omgevingsbeleid.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting GS-brief
Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid juli 2019.
Besluit: Aangehouden.

CF1

Janssen

PZH-2019-688103279

Toestemming verkoop perceel grond in de
Bovenlanden in de gemeente Nieuwkoop

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de Vereniging
Natuurmonumenten, waarin aan de Vereniging
Natuurmonumenten toestemming wordt verleend om
een eerder met subsidie verkregen perceel van 0,54
ha in het Natuurnetwerk Nederland in de
Bovenlanden in de gemeente Nieuwkoop, te
verkopen aan een particulier, als onderdeel van een
grotere aan- en verkoop.
2. Te bepalen dat 0,54 ha van de in totaal aan te kopen
8,7454 ha, niet in aanmerking zal komen voor een
investeringssubsidie vanwege waardedaling als
bedoeld in de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls
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Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

3.

CF2

Janssen

PZH-2019-693203210

Aanpassing subsidieregeling molens Zuid-Holland
2013

Natuur en Landschap.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de bij punt
1 genoemde brief.

Besluit: Vastgesteld conform advies.
Advies:
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013;
2. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 wordt
bekend gemaakt door publicatie in het Provinciaal
Blad;
3. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten
worden geïnformeerd over de wijziging van de
Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
wijziging van de Subsidieregeling molens ZuidHolland 2013.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

CF3

Janssen

PZH-2019-692126415

Verkenning circulaire landbouw

Advies:
1. Naar aanleiding van de resultaten van de verkenning
naar circulaire landbouw door bureau Blonk
Consultants in te stemmen met de vervolgstappen:
a.
Lessen leren en kansen pakken uit Proeftuinen en
Groene
Cirkels;
b. Richting geven in circulaire processen;
c. Nieuwe proeftuinen en opschalen.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten,
waarmee de verkenning naar de circulaire landbouw
ter kennisname wordt aangeboden.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de
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Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
resultaten van de verkenning naar circulaire
landbouw door bureau Blonk Consultants.
Besluit: Ingetrokken.

CF4

Janssen

PZH-2019-684806594

Twee beslissingen op de bezwaarschriften van
Stichting De Faunabescherming en Stichting
Dierenradar,gericht tegen het goedkeuringsbesluit
faunabeheerplan knobbelzwaan 2018-2024 van 4
september 2018 alsmede goedkeuring van het
gewijzigd faunabeheerplan knobbelzwaan 20182024.

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie,
onder gedeeltelijke gegrondverklaring van de
bezwaargronden, vast te stellen de beslissing op het
bezwaar van stichting De Faunabescherming van 24
oktober 2018 inzake het goedkeuringsbesluit van 4
september 2018 van het Faunabeheerplan
knobbelzwaan Zuid-Holland 2018-2024,alsmede:
2. Conform het advies van de bezwarencommissie,
onder gedeeltelijke gegrondverklaring van de
bezwaargronden, vast te stellen de beslissing op het
bezwaar van stichting Dierenradar van 24 oktober
2018 inzake het goedkeuringsbesluit van 4
september 2018 van het Faunabeheerplan
knobbelzwaan Zuid-Holland 2018-2024;
3. Vast te stellen de brief aan de Faunabeheereenheid
waarmee het gewijzigd Faunabeheerplan
knobbelzwaan Zuid-Holland 2018-2024 wordt
goedgekeurd;
4. Vast te stellen brief aan PS, waarmee zij worden
geinformeerd over het gewijzigd Faunabeheerplan
knobbelzwaan Zuid-Holland 2018-2024;
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beslissingen op de bezwaarschriften van Stichting De
Faunabescherming en Stichting Dierenradar inzake
het goedkeuringsbesluit van 4 september 2018 van
Faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-Holland 20182024.
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Besluit: Vastgesteld conform advies.
CF5

Janssen

PZH-2019-692687291

Negende Voortgangsrapportage luchtkwaliteit in
Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen de Negende Voortgangsrapportage
Luchtkwaliteit in Zuid-Holland;
2. Vast te stellen de brief waarmee de Negende
Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit in Zuid-Holland
ter kennisname wordt aangeboden aan Provinciale
Staten;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de
Negende Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit in
Zuid-Holland.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

CF6

Bom-Lemstra

PZH-2019-690556278

Brief aan de gemeente Den Haag omtrent de
uitgifte van een omgevingsvergunning voor de
Helihaven aan de Spoorlaan in Den Haag

Advies:
1. In te stemmen met bijgevoegde brief aan gemeente
Den Haag over de stand van zaken omtrent de
uitgifte van een omgevingsvergunning voor de
Helihaven aan de Spoorlaan.
2. Vast te stellen publiekssamenvatting behorende bij de
brief inzake de stand van zaken uitgifte
omgevingsvergunning Helihaven aan de Spoorlaan.
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.

CF7

Bom-Lemstra

PZH-2019-692164777

Wijzigingsbesluit reglement en (her)benoeming
leden voor de Adviescommissie detailhandel Zuid-

Advies:
1. Vast te stellen het Wijzigingsbesluit Reglement
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Holland

2.

3.

4.

5.
6.

Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland en te
bepalen dat het Wijzigingsbesluit Reglement
Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland wordt
gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
Vier leden van de huidige Adviescommissie
detailhandel te herbenoemen voor een periode van
vier jaar en drie nieuwe leden van de
Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland te
benoemen voor een periode van vier jaar. Dit betreft
de leden:
Mevrouw E.H.M Bakker-Derks (voorzitter, 2e termijn);
De heer P.I.A.M. Manning (lid, 2e termijn);
De heer H. Olden (lid, 2e termijn);
Mevrouw E. van Vugt (lid, 2e termijn);
Mevrouw L.C. van Enkhuijzen (lid, 1e termijn);
Mevrouw C.P. de Jager (lid, 1e termijn);
De heer C.J.N.H. Wortmann (lid, 1e termijn).
Vast te stellen de benoemingsbrieven waarmee de
leden van de Adviescommissie detailhandel ZuidHolland worden benoemd of herbenoemd voor een
periode van vier jaar.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten,
waarmee de Evaluatie Adviescommissie detailhandel
Zuid-Holland en het jaarverslag 2018 ter kennisname
aan Provinciale Staten wordt aangeboden;
Vast te stellen het persbericht Adviescommissie
detailhandel Zuid-Holland;
Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin het
gewijzigde reglement en de (her)benoeming van de
leden van de Adviescommissie detailhandel ZuidHolland, wordt toegelicht.

Besluit: Vastgesteld conform advies.
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Rapporteur

CF8

Baljeu

Registratienr.

PZH-2019-693407030

Onderwerp

Incidenteel mandaat ten behoeve van het
aantrekken van langlopende geldleningen 2019
tot een maximum van € 150 mln.

Beslissing

Advies:
1.
Incidenteel mandaat te verlenen aan het
afdelingshoofd Financiële en Juridische Zaken en de
treasurer gezamenlijk om voor maximaal € 150
miljoen aan langlopende lineaire leningen aan te
trekken in het jaar 2019.
2.
Te bepalen dat het besluit in werking treedt door
publicatie in het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvating over het
besluit inzake de incidentele mandaatverlening om
langlopende lineaire leningen aan te trekken in het
jaar 2019.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

SV1

Janssen

PZH-2019-693776731

Beantwoording statenvragen 3509 PvdA over
bomenkap in Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de
Statenvragen 3509 van de PvdA over bomenkap
in Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de Statenvragen 3509 van de
PvdA over bomenkap in Zuid-Holland.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

SV2

Janssen

PZH-2019-693798111

Beantwoording statenvragen 3511 van FvD over
houtkap in Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de
Statenvragen 3511 van FvD over houtkap in ZuidHolland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de Statenvragen 3511 van FvD
over houtkap in Zuid-Holland.
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Besluit: Vastgesteld conform advies.

