BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 18 JUNI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 11 juni vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2019-693088107

Onderwerp
1e Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsfase
RijnlandRoute

Beslissing
Advies:
1. De 1e Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsfase
RijnlandRoute vast te stellen.
2. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen
waarmee de 1e Voortgangsrapportage 2019
Uitvoeringsfase RijnlandRoute ter kennisname wordt
aangeboden.
3. De publiekssamenvatting over de 1e
Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsfase
RijnlandRoute vast te stellen.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om:
- in de GS-brief aan PS een passage op te nemen over
het noodlottig ongeluk waarbij een bouwvakker is
omgekomen en aan te geven dat dit niet in de
voorliggende rapportage is meegenomen omdat deze
gaat over de periode 1-9-2018 t/m 31-3-2019;
- in de voortgangsrapportage op p11 op te nemen/te
verduidelijken wat de genoemde kwartalen in de
planning aangeven (start/gereed/enz.).

A2

Vermeulen

PZH-2019-696502321

Reactie op brief bewonersvereniging IMPACT
Oeververbinding Oost-Oost-Plus

Advies:
1. Vast te stellen de brief “Reactie op brief
Oeververbinding regio Rotterdam” aan
bewonersvereniging IMPACT Oeververbinding OostOost-Plus.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
“Reactie op brief Oeververbinding regio Rotterdam”
waarmee PS worden geïnformeerd over de reactie
van Gedeputeerde Staten.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief
aan de bewonersvereniging IMPACT
Oeververbinding Oost-Oost-Plus.
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Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de publiekssamenvatting de
laatste 2 zinnen te verwijderen (‘Het College houdt …
vier opdrachtgevende partijen’).
A3

Bom-Lemstra

PZH-2019-696349609

Ontwikkelingen Klimaatakkoord

Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarin PS worden
geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het
Klimaatakkoord;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel Ontwikkelingen Klimaatakkoord.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om
- in de GS-brief aan PS informatie toe te voegen over
o.a. het proces en de doorlooptijd;
- in de publiekssamenvatting, het GS-voorstel en de
GS-brief aan PS informatie op te nemen over de
discussie tussen het IPO en het Rijk over de
compensatie van de derving van de opbrengsten uit
opcenten.

A4

Bom-Lemstra

PZH-2019-695966376

Voornemen tot weigering ontheffing ex art. 6.29
van de Omgevingsverordening Zuid-Holland voor
de vestiging van grootschalige sportdetailhandel
(conceptstore) op het RWS-kavel, Forepark te
Den Haag

Advies:
1. Vast te stellen het voornemen de ontheffing ex art.
6.24 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland te
weigeren aan de gemeente Den Haag voor de
realisatie van sportdetailhandel op RWS-kavel op
Forepark.
2. Vast te stellen de GS brief waarin Provinciale Staten
worden geïnformeerd over het voornemen tot
weigering van de ontheffing ex art. 6.24 van de
Omgevingsverordening Zuid-Holland de realisatie van
sportdetailhandel op RWS-kavel op Forepark te Den
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Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

3.

4.

Haag en Sportplaza Harga te Schiedam.
Vast te stellen het persbericht 'Provincie wil geen
vestiging Decathlon buiten stadscentra' over de
weigering van de ontheffing ex art. 6.24 van de
Omgevingsverordening Zuid-Holland aan de
gemeente Den Haag de realisatie van
sportdetailhandel op RWS-kavel op Forepark.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
weigering van de ontheffing ex art. 6.24 van de
Omgevingsverordening Zuid-Holland voor de
realisatie van sportdetailhandel op RWS-kavel op
Forepark en op de Harga-locatie in Schiedam.

Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om:
- in de GS-brief aan het college van B&W van Den
Haag op p5 nog eens kritisch te kijken naar de
onderbouwing/redenering en deze, indien nodig, aan
te passen;
- in het kader van de actieve openbaarheid van GSbesluiten een check te doen of alle bijgevoegde
stukken op dit moment al openbaar kunnen en zo niet,
om dit te borgen in het GS-voorstel.
A5

Bom-Lemstra

PZH-2019-694597753

Voornemen tot weigering ontheffing
Omgevingsverordening Zuid-Holland voor de
realisatie van sportdetailhandel op Sportplaza
Harga, Schiedam

Advies:
1. Vast te stellen het voornemen de ontheffing ex art.
6.24 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland te
weigeren aan de gemeente Schiedam voor de
realisatie van sportdetailhandel op Sportplaza Harga.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
voornemen tot de weigering van de ontheffing ex art.
6.24 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland
voor de realisatie van grootschalige sportdetailhandel
op RWS-kavel op Forepark en op de Harga-locatie in
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Schiedam.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om:
- in de workflow bij het onderwerp toe te voegen dat
het gaat om een voornemen tot weigering;
- in de GS-brief aan het college van B&W van
Schiedam op p5 nog eens kritisch te kijken naar de
onderbouwing/redenering en deze, indien nodig, aan
te passen;
- in het kader van de actieve openbaarheid van GSbesluiten een check te doen of alle bijgevoegde
stukken op dit moment al openbaar kunnen en zo niet,
om dit te borgen in het GS-voorstel.

A6

Vermeulen

PZH-2019-697104083

Letter of Support MEC-project Zero emission
value chain for inland waterways

Advies:
1. Vast te stellen de Letter of Support MEC-project: Zero emission v
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Letter
of Support MEC-project: Zero emission value chain for
inland waterways voor DKTI-subsidieaanvraag.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in afstemming met de
portefeuillehouder financiën, mevr. Baljeu, de
financiële consequenties voor de provincie na te gaan
o.a. met het oog op de DKTI-subsidie en, indien nodig,
de GS-brief daar op aan te passen.

CF1

Baljeu

PZH-2019-693311807

Gewijzigd statenvoorstel Warmtebedrijf Holding
B.V. – Verlenging geheimhouding

Advies:
Vast te stellen gewijzigd statenvoorstel Warmtebedrijf
Holding B.V. – Verlenging geheimhouding
Besluit: Vastgesteld conform advies.
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Volgnr.

Rapporteur

CF2

Baljeu

Registratienr.
-

Onderwerp
Gewijzigd statenvooorstel Voorjaarsnota 2019Kadernota 2020-2023

Beslissing
Advies:
Vast te stellen gewijzigd statenvoorstel Voorjaarsnota
2019-Kadernota 2020-2023
Besluit: Vastgesteld conform advies.

CF3

Baljeu

PZH-2019-690071199

Wijzigingen Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP)
2018 per 1 januari, 1 februari en 1 juli 2019

Advies:
1. Kennis te nemen van het feit dat de cao provincies
2019-2020 definitief is.
2. Vast te stellen een drietal besluiten tot wijziging van
de CAP 2018, waarvan er twee terugwerken tot
respectievelijk 1 januari 2019 en 1 februari 2019 en
één inwerking treedt per 1 juli 2019.
3. Te bepalen dat de besluiten tot wijziging van de CAP
2018 worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting ten aanzien
van de wijzigingen op de CAP 2018.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

CF4

Vermeulen

PZH-2019-696851319

Voordracht gedeputeerde Vermeulen IPO-Bestuur
juni 2019

Advies:
1. Vast te stellen de voordracht van de heer Vermeulen
als lid van het IPO-Bestuur namens de provincie
Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de brief aan het IPO betreffende de
voordracht van de heer Vermeulen.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het GSbesluit.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

