BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 25 JUNI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 18 juni 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Smit

Registratienr.
PZH-2019-696373951

Onderwerp
Intentieverklaring Provincie Zuid-Holland en
vfonds inzake project 75 jaar Vrijheid

Beslissing
Advies:
1. Aan te gaan de intentieverklaring met de Stichting
Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg in het gezamenlijk investeren in het
herdenken, vieren en koesteren van 75 jaar vrijheid in
de provincie Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
over de intentieverklaring van de provincie ZuidHolland en de Stichting Nationaal Fonds voor Vrede,
Vrijheid en Veteranenzorg in het gezamenlijk
investeren in het herdenken, vieren en koesteren van
75 jaar vrijheid in de provincie Zuid-Holland.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
intentieverklaring van de provincie Zuid-Holland en de
Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg inzake het gezamenlijk investeren in
het herdenken, vieren en koesteren van 75 jaar
vrijheid in de provincie Zuid-Holland.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder:
- om in de publiekssamenvatting de afkorting ‘vfonds’
de eerste keer voluit te schrijven en ‘vfonds’
consequent met een kleine letter ‘v’ te schrijven;
- om uit te zoeken of van de € 1 mln. ook de
organisatiekosten moeten worden betaald en, indien
nodig, het GS-voorstel op dat punt te verduidelijken;
- om in het GS-voorstel toe te voegen hoe de
ingediende projecten getoetst zullen gaan worden,
indien de eerder vastgestelde subsidieregeling daarin
niet voorziet;
- voor het maken van tekstuele wijzigingen van
ondergeschikt belang.
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Volgnr.

Rapporteur

A2

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2019-695711075

Onderwerp
Behandelvoorstel motie 867 Geluidbeperkende
maatregelen Vlietland

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met het
behandelvoorstel motie 867 Geluidbeperkende
maatregelen Vlietland.
2. Vast te stellen de brief aan de gemeente
Leidschendam-Voorburg betreffende
geluidbeperkende voorziening Vlietland.
3. Vast te stellen publiekssamenvatting over het
behandelvoorstel motie 867 geluidbeperkende
maatregelen Vlietland.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

A3

Vermeulen

PZH-2019-695397551

Voorkeursalternatief en intentie fietsenstallingen
Leiden centraal

Advies:
1. Kennis te nemen van het voorkeursalternatief
bestaande uit de uitbreiding van de ondergrondse
stalling aan de Zeezijde en een fietsenkelder onder
het nieuw te bouwen complex De Geus.
2. Vast te stellen de brief aan het College van B&W van
Leiden waarin steun uitgesproken wordt voor het
voorkeursalternatief en de intentie wordt uitgesproken
om mee te zoeken naar de benodigde middelen.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
Voorkeursalternatief en intentie fietsenstallingen
Leiden centraal.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om:
- in de GS-brief aan het college van B&W van Leiden
op p.2 de passage over de financiële dekking en in het
GS-voorstel het financieel en fiscaal kader te
herschrijven in de zin dat de gemeente Leiden
verantwoordelijk is voor (het rondkrijgen van) de
financiën en dat de provincie Zuid-Holland geen
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Beslissing
financiële verplichting aan gaat;
- in de GS-brief aan het college van B&W van Leiden
op te nemen dat de gemeente het bredere perspectief
op de invulling van het totale gebied in de gaten moet
houden.

A4

Bom-Lemstra

PZH-2019-693190873

Incidentele subsidieverlening Stichting
Voedselbank regio Haaglanden

Advies:
1. Te verlenen een meerjarige incidentele subsidie
2019-2021 van maximaal € 300.000,00 aan Stichting
Voedselbank regio Haaglanden te Den Haag voor het
project Verduurzaming Voedselbank Haaglanden en
Rotterdam.
2. Vast te stellen de betaling van het voorschot van €
240.000,00 in meerdere termijnen aan Stichting
Voedselbank regio Haaglanden te Den Haag voor het
project Verduurzaming Voedselbank Haaglanden en
Rotterdam.
3. Vast te stellen de brief waarmee aan Stichting
Voedselbank regio Haaglanden te Den Haag het
besluit meegedeeld wordt over de subsidieaanvraag
voor het project Verduurzaming Voedselbank
Haaglanden en Rotterdam.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel voor besluitvorming voor een meerjarige
incidentele subsidie 2019-2021 aan Stichting
Voedselbank regio Haaglanden te Den Haag voor
uitvoering van de onderzoeksfase en de
uitvoeringsfase van het project Verduurzaming
Voedselbank Haaglanden en Rotterdam.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

A5

Bom-Lemstra

PZH-2019-688904352

Behandelvoorstel motie 747 ‘Revitalisering oude
fabrieksterreinen’

Advies:
1. Vast te stellen de notitie 'Revitalisering oude
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2.
3.

fabrieksterreinen'.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over
‘Uitwerking motie 747 - Revitalisering oude
fabrieksterreinen’.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
‘Uitwerking motie 747 - Revitalisering oude
fabrieksterreinen’.

Besluit: Vastgesteld conform advies.
A6

Baljeu

PZH-2019-697566115

Informeren Statenleden financiële gevolgen
meicirculaire provinciefonds 2019

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarmee de Staten geïnformeerd worden over de
financiële gevolgen van de meicirculaire van het
provinciefonds 2019.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
financiële gevolgen van de meicirculaire van het
provinciefonds 2019 voor de provincie Zuid-Holland.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

A7

Vermeulen

PZH-2019-695789559

Gevolgen uitspraak Raad van State over PAS

Advies
1. Kennis nemen van de informatieve brief aan PS
inzake gevolgen uitspraak Raad van State over het
Programma Aanpak Stikstof.
2. Vast te stellen de informatieve brief aan PS inzake
gevolgen uitspraak Raad van State over het
Programma Aanpak Stikstof.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
informatieve brief aan PS inzake gevolgen uitspraak
Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder:

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 25 JUNI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 18 juni 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing
- om de stukken minder stellig te maken ( ‘we gaan er
vooralsnog van uit’);
- om in de GS-brief aan PS op p2, 3e alinea de
voorbeelden te verwijderen en aan de opsomming van
belangrijke opgaven o.a. ‘dijkversterking’ toe te
voegen;
- om in de GS-brief aan PS op te nemen dat er, naast
met ministeries en provincies, ook met gemeenten en
waterschappen wordt opgetrokken;
- om bij de GS-brief aan PS van d.d. 24-4-2014 de
pagina met het voorstel voor besluitvorming te
verwijderen;
- voor het maken van tekstuele wijzigingen van
ondergeschikt belang.

CF1

Baljeu

PZH-2019-677885119

Gewijzigd Statenvoorstel Jaarstukken 2019
Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen
Zuid-Holland

Advies:
Vast te stellen Gewijzigd Statenvoorstel Jaarstukken 2019
Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen ZuidHolland
Besluit: Vastgesteld conform advies.

CF2

Baljeu

PZH-2019-693652873

Wijzigingen Berijdersprotocol

Advies:
1. Vast te stellen het Berijdersprotocol 2019 inclusief
twee bijlagen onder gelijktijdige intrekking van het
Berijdersprotocol 2018 inclusief twee bijlagen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het
Berijdersprotocol 2019
Besluit: Vastgesteld conform advies.

CF3

Baljeu

PZH-2019-693812103

Bestuurlijke verantwoording Financieel toezicht
2018-2019

Advies:
1. De bestuurlijke verantwoording Financieel toezicht
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2.
3.

2018-2019 vast te stellen;
De brief aan Provinciale Staten over de bestuurlijke
verantwoording Financieel toezicht 2018-2019 vast te
stellen;
De publiekssamenvatting vast te stellen waarin wij
verslag uitbrengen over de wijze waarop financieel
toezicht is uitgevoerd in 2018.

Besluit: Vastgesteld conform advies.
SV1

Vermeulen

PZH-2019-696373935

Beantwoording statenvragen 3517 D66-GL-PvdD
- Uitspraak Raad van State over het PAS en de
gevolgen voor Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de
Statenvragen met betrekking tot Uitspraak Raad van
State over het PAS en de gevolgen voor ZuidHolland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording Statenvragen met betrekking
tot Uitspraak Raad van State over het PAS en de
gevolgen voor Zuid-Holland.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de beantwoording aan te
passen in lijn met A7 ‘Gevolgen uitspraak Raad van
State over PAS’.

