BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 2 JULI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 25 juni 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Smit

Registratienr.
PZH-2019-691701757

Onderwerp
Aankondiging bestuurlijke missie naar China
september 2019

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarmee
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de
missie naar China van de Commissaris van de
Koning van 21 tot en met 29 september 2019.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de
bestuurlijke missie van de Commissaris van de
Koning naar China van 21 tot en met 29 september
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 van het politieke of bestuurlijke proces als
verstorend voor het verdere proces van bestuurlijk
beraad is aan te merken.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2019-697086851

Aanwijzing ex artikel 3.8, lid 6 Wro inzake het
bestemmingsplan Braassemerland 2019,
gemeente Kaag en Braassem

Advies:
1. VVast te stellen de brief aan de gemeenteraad van
Kaag en Braassem betreffende de reactieve
aanwijzing ex artikel 3.8, lid 6 Wro die GS geven op
het vastgestelde bestemmingsplan
‘Braassemerland 2019’ van de gemeente Kaag en
Braassem, ertoe strekkende dat de hierna
aangegeven onderdelen geen deel blijven uitmaken
van het op 27 mei 2019 vastgestelde
bestemmingsplan Braassemerland 2019 met het
plannummer
NL.IMRO.1884.BPBRAASSEMERLAND-VAS1:
- Op de verbeelding: De zinsnede ‘..met
nevenassortiment’ die onderdeel uitmaakt van
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Onderwerp

Beslissing

2.
3.

de functieaanduiding ‘specifieke vorm van
gemengd - tuincentrum met nevenassortiment’,
zoals opgenomen op de verbeelding van het
plan.
- In de planregels: Artikel 6.1 lid f: twee maal de
zinsnede ‘...met nevenassortiment’.
- Artikel 1.44: de definitie van het begrip
nevenassortiment.
Vast te stellen de digitale reactieve aanwijzing met
identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2019x0004369AW-VA01.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
reactieve aanwijzing op het vastgestelde
bestemmingsplan Braassemerland 2019 van de
gemeente Kaag en Braassem.

Besluit: Vastgesteld conform advies.
A3

Bom-Lemstra

PZH-2019-695664753

Programma huisvesting arbeidsmigranten

Advies:
1. Vast te stellen het Programma huisvesting
arbeidsmigranten waarin wordt beschreven hoe
invulling wordt gegeven aan het beleid met
betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
waarmee het Programma huisvesting
arbeidsmigranten aan de Staten aangeboden wordt.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met
betrekking tot het Programma huisvesting
arbeidsmigranten.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de tekst bij het financieel en
fiscaal kader te herschrijven in de zin dat het budget
van €400.000,00 van het ministerie van BZK
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kaderstellend is.

CF1

Baljeu

PZH-2019-698414384

Erratum GS-brief 7 juni 2019

Advies:
1. De brief aan Provinciale Staten met nummer PZH2019-698422187 over de aanbieding van een
verbeterde bijlage bij de eerder op 7 juni verzonden
brief aan PS vast te stellen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
aanbieding van een verbeterde bijlage bij de eerder
op 7 juni verzonden brief aan PS vast te stellen.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

SV1

Vermeulen

PZH-2019-698200713

Beantwoording Statenvragen 3518 GL Bomenkap
in de Hoeksche Waard

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de
Statenvragen 3518 GL Bomenkap in de Hoeksche
Waard.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de Statenvragen 3518 GL
Bomenkap in de Hoeksche Waard.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

