BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 11 JUNI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 4 juni 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: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om:
- bij ‘MRDH’ dhr. Smit als 2e portefeuillehouder op te
nemen;
- bij ‘IRP Goeree-Overflakkee’ dhr. Smit als 1e
portefeuillehouder op te nemen;
- Bij ‘Europa en internationaal beleid’ dhr. Smit als 2e
portefeuillehouder op te nemen.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2019-693262181

Lange termijn agenda omgevingsbeleid 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: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in bijlage 1, bij nr. 6, bij het
onderdeel ‘beleidsproducten’ in de tabel, te
verwijderen: ‘,en het Gebiedsbod Krimpenerwaard
(MIRT)’.
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Volgnr.

Rapporteur

A3

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2019-693671555

Onderwerp
Bestuursovereenkomst Intercityverbinding
Dordrecht Brabant 2020 tm 2024

Beslissing
Advies:
1. Aan te gaan de bestuursovereenkomst
Intercityverbinding Dordrecht-Brabant met het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de
provincie Noord-Brabant.
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
over de bestuursovereenkomst Intercityverbinding
Dordrecht-Brabant.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
bestuursovereenkomst Intercityverbinding
Dordrecht-Brabant.
Aangezien de CdK bevoegd is om, na rechtsgeldige
besluitvorming door GS, de juridische binding aan te
gaan, is het advies aan hem een machtiging te doen
afgeven aan dhr. F. Vermeulen, gedeputeerde van
Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland, om
de Bestuursovereenkomst Intercityverbinding DordrechtBrabant 2020-2024 te ondertekenen met het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie NoordBrabant.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder:
- om in de publiekssamenvatting toe te voegen ‘en
daarmee wordt de reistijd met ongeveer twaalf
minuten verkort’;
- om in de GS-brief aan PS het risico op te nemen dat
het af en toe niet kan lukken om de trein viermaal
daags te laten rijden in verband met het
goederenvervoer;
- voor het maken van tekstuele wijzigingen van
ondergeschikt belang.
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Volgnr.

Rapporteur

A4

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2019-692108463

Onderwerp
Ondertekening Human Capital akkoord ZuidHolland

Beslissing
Advies:
1. Aan te gaan het Human Capital akkoord ZuidHolland tussen provincie Zuid-Holland en andere
Zuid-Hollandse partijen uit de triple helix;
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarin de Staten geïnformeerd worden over de
ondertekening van het Zuid-Hollands Human
Capital akkoord door de provincie Zuid-Holland;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor het
aangaan en het ondertekenen van het Human
Capital akkoord Zuid-Holland.
4. Vast te stellen de stukken pas na de ondertekening
op 24 juni 2019 openbaar te maken.
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 gedeputeerde mevrouw
A. Bom-Lemstra om het Human Capital akkoord namens
de provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder voor het maken van tekstuele
wijzigingen van ondergeschikt belang.

A5

Baljeu

PZH-2019-695670745

Benoeming RvC lid Warmtebedrijf Holding B.V.

Advies:
1. Als aandeelhouder van Warmtebedrijf Holding B.V.
(de “Vennootschap”) buiten de Algemene
vergadering van aandeelhouders van de
Vennootschap besluiten in te stemmen met het
nemen van het (schriftelijk) besluit door de
Algemene vergadering van de Vennootschap,
inhoudende:
a) het benoemen van de heer Hans van der Vlist
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
tot lid van de Raad van Commissarissen bij
Warmtebedrijf Holding B.V.;
b) het aansluitend benoemen van de heer Hans
van der Vlist tot voorzitter van de Raad van
Commissarissen bij Warmtebedrijf Holding B.V.;
2. Te verklaren dat het stemrecht op de door de
provincie gehouden aandelen in het kapitaal van de
Vennootschap door niemand anders dan door de
provincie kan worden uitgeoefend;
3. Te verklaren dat ten tijde van het nemen van
onderhavig besluit, voor zover de provincie bekend:
i.)
geen besluit is genomen ter zake van juridische
fusie of splitsing, waarbij de Vennootschap is
betrokken als verdwijnende vennootschap;
ii.) geen besluit is genomen ter zake van ontbinding
van de Vennootschap;
iii.) de Vennootschap geen bericht heeft ontvangen
van de Kamer van Koophandel betreffende de
ontbinding van de Vennootschap op grond van
artikel 2:19a van het Burgerlijk Wetboek;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de
benoeming van de heer Van der Vlist tot lid en
aansluitend voorzitter van de Raad van
Commissarissen van Warmtebedrijf Holding B.V..
Besluit: Vastgesteld conform advies.

A6

Baljeu

PZH-2019-695849714

Project LoO aanwijzen als groot project

Advies:
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee
Provinciale Staten worden voorgesteld om:
 Het project Leiding over Oost als groot project
aan te wijzen in het kader van de Regeling
Projecten Zuid-Holland;
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Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

2.

 Te bepalen dat de initiatieffase van het project
Leiding over Oost, zoals beschreven in de
Regeling Projecten Zuid-Holland is afgerond;
 Te bepalen dat de aanwijzing van het project
Leiding over Oost als groot project start met de
verkenningsfase;
 Het aantal voortgangsrapportages van het
project Leiding over Oost per jaar vast te stellen
op twaalf, bestaande uit twee rapportages
conform Regeling Projecten Zuid-Holland en tien
vereenvoudigde voortgangsrapportages.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
aanwijzen van het project Leiding over Oost als
groot project in het kader van de Regeling Projecten
Zuid-Holland.

Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om:
- in het GS-voorstel op p2 toe te voegen ‘te laten
vervallen, conform artikel 1.3.3. van de Regeling
Projecten Zuid-Holland’;
- in het Statenvoorstel op p1 in de 2e alinea een
aanvullende motivering op te nemen waarom het
project zich als een groot project kwalificeert;
- in het Statenvoorsteel op p2 bij het onderdeel
‘Voortgangsrapportages’ toe te voegen dat PS aan
GS een voorstel hebben gevraagd en dat het aan PS
is om te besluiten welke informatie in de
voortgangsrapportages moet komen te staan.
A7

Baljeu

PZH-2019-694385829

Warmtebedrijf Holding B.V. - verlengen termijn
vaststellen jaarrekening

Advies:
1. Als aandeelhouder:
a. in te stemmen met het nemen van een
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2.

schriftelijk besluit door de Algemene vergadering
van Warmtebedrijf Holding B.V.;
b. in te stemmen met het verlengen van de termijn
als bedoeld in artikel 2:210 Burgerlijk Wetboek
voor het opmaken van de jaarrekening
Warmtebedrijf Holding B.V. voor het financiële
jaar 2018 te verlengen met twee (2) maanden
wegens bijzondere omstandigheden
c. te verklaren dat het stemrecht op de door de
provincie Zuid-Holland gehouden aandelen in
het kapitaal van Warmtebedrijf Holding B.V. door
niemand anders dan door de provincie ZuidHolland kan worden uitgeoefend;
d. te verklaren dat ten tijde van het nemen van
onderhavig besluit, voor zover de provincie ZuidHolland bekend:
i. geen besluit is genomen ter zake van
juridische fusie of splitsing, waarbij
Warmtebedrijf Holding B.V. is betrokken als
verdwijnende vennootschap;
ii. geen besluit is genomen ter zake ontbinding
van Warmtebedrijf Holding B.V.;
iii. Warmtebedrijf Holding B.V. geen bericht
heeft ontvangen van de Kamer van
Koophandel betreffende de ontbinding van
Warmtebedrijf Holding B.V. op grond van
artikel 2:19a van het Burgerlijk Wetboek;
Het aandeelhoudersbesluit vast te stellen waarin is
vastgelegd dat de provincie Zuid-Holland als
aandeelhouder van Warmtebedrijf Holding B.V.
instemt met de verlenging van de termijn voor het
opmaken van de jaarrekening Warmtebedrijf
Holding B.V. voor het financiële jaar 2018 met twee
(2) maanden wegens voor het vaststellen van de
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3.

jaarrekening 2018;
De publiekssamenvatting vast te stellen, waarin
melding wordt gedaan van het besluit om in te
stemmen met de verlenging van de termijn voor het
vaststellen van de jaarrekening 2018;

Besluit: Vastgesteld conform advies.
SV1

Vermeulen

PZH-2019-695070674

Beantwoording op de statenvragen 3516 van de
VVD, GroenLinks, het CDA, de PvdA en D66
Eurovisie Songfestival in Zuid-Holland?

Advies:
1. Vast te stellen de antwoorden op de statenvragen
3516 van de VVD, GroenLinks, het CDA, de PvdA
en D66 Eurovisie Songfestival in Zuid-Holland?.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording statenvragen 3516 van de VVD,
GroenLinks, het CDA, de PvdA en D66 Eurovisie
Songfestival in Zuid-Holland?.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

