BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 JULI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 2 juli 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2019-682779689

Onderwerp
Verlening meerjarige begrotingssubsidie 20192021 project Verlenging Hoekse Lijn, gemeente
Rotterdam

Beslissing
Advies:
1. Te verlenen een meerjarige begrotingssubsidie 20192021 van maximaal € 15.100.000,00 aan de
gemeente Rotterdam voor de verlenging van de
Hoekse lijn en het meerdere aangevraagde bedrag
ter grootte van € 10.040.000,00 te weigeren.
2. Vast te stellen de brief aan de gemeente Rotterdam,
inhoudende het besluit onder 1 betrekking hebbende
op een meerjarige begrotingssubsidie 2019-2021
voor de verlenging van de Hoekse lijn.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel voor besluitvorming voor een meerjarige
begrotingssubsidie 2019-2021 aan de gemeente
Rotterdam ten behoeve van de activiteiten in het
kader voor de verlenging van de Hoekse lijn.
Besluit: Aangehouden.

A2

Vermeulen

PZH-2019-692628218

Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER
Zuid-Holland 2019-2020 en vaststelling
deelplafonds voor 2019

Advies:
1. Het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER
Zuid-Holland 2019-2020 vast te stellen;
2. Het besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor
2019 voor POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland
vast te stellen;
3. De brief vast te stellen waarmee Provinciale Staten
worden geïnformeerd over het openstellingsbesluit
POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020
en het besluit tot vaststelling van de deelplafonds
voor 2019 voor POP-3 projecten LEADER ZuidHolland;
4. Te bepalen dat het openstellingsbesluit POP-3
projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020 en het
besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2019
voor POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland worden

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 JULI 2019

Besluitenlijst van de vergadering 2 juli 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

5.

gepubliceerd in het Provinciaal Blad;
De publiekssamenvatting over het
openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER ZuidHolland 2019-2020 en het besluit tot vaststelling van
de deelplafonds voor 2019 voor POP-3 projecten
LEADER Zuid-Holland vast te stellen.

Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de publiekssamenvatting,
het GS-voorstel en de brief aan PS een uitleg op te
nemen wat ‘LEADER’ is en waar het voor is.
A3

Vermeulen

PZH-2019-694833134

Openstellingsbesluit SRG paragraaf 2.3
soortenbeleid 2019

Advies:
1. Het openstellingsbesluit SRG projectsubsidie
soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering
natuurwaarden Zuid-Holland 2019 vast te stellen;
2. Vast te stellen het rapport ‘Icoonsoorten ZuidHolland, projecten en maatregelen voor icoonsoorten
in de provincie Zuid-Holland’;
3. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen
waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd
over het openstellingsbesluit SRG projectsubsidie
soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering
natuurwaarden Zuid-Holland 2019;
4. Te bepalen dat het openstellingsbesluit SRG
projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en
maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland
2019 na publicatie in het Provinciaal Blad in werking
treedt;
5. De publiekssamenvatting vast te stellen over het
openstellingsbesluit SRG projectsubsidie
soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering
natuurwaarden Zuid-Holland 2019.
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Besluit: Vastgesteld conform advies.

A4

Bom-Lemstra

PZH-2019-697178768

Informatie over het project Leiding door het
midden

Advies:
1. Vast te stellen de brief met bijlagen "Informatie over
het project Leiding door het midden" aan Provinciale
Staten waarmee zij worden geïnformeerd over het
verzoek tot een PIP en PCR voor de
warmtetransportleiding door het Midden.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief
met bijlagen "Informatie over het project Leiding door
het midden” aan Provinciale Staten waarin zij worden
geïnformeerd over het verzoek tot een PIP en PCR
voor de warmtetransportleiding door het Midden.
Besluit: Aangehouden.

A5

Bom-Lemstra

PZH-2019-695291084

Aangaan Regio Deal bodemdaling Groene Hart

Advies:
1. Aangaan van de Regio Deal bodemdaling Groene
Hart met de Minister van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit, de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de
Staatssecretaris van Economische Zaken en
Klimaat, het college van burgemeester en
wethouders van Gouda, het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente
Woerden, het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Alphen aan den
Rijn, Gedeputeerde Staten van de provincie
Utrecht, Dijkgraaf en hoogheemraden van het
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, Dijkgraaf en hoogheemraden van
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2.

3.

het Hoogheemraadschap van Rijnland en Dijkgraaf
en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap
de Stichtse Rijnlanden – onder het voorbehoud dat
eventuele laatste tekstuele wijzigingen die het
gevolg zijn van de huidige Algemene Rekenkamerdiscussie niet leiden tot andere, meer of zwaardere
verplichtingen voor de provincie (technisch
financiële vormgeving van de wijze waarop
middelen worden overgemaakt vanuit het Rijk).
Aangaan van de bestuursovereenkomst regionale
partijen behorend bij de Regio Deal bodemdaling
Groene Hart met het college van burgemeester en
wethouders van Gouda, het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente
Woerden, het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Alphen aan den
Rijn, Gedeputeerde Staten van de provincie
Utrecht, Dijkgraaf en hoogheemraden van het
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, Dijkgraaf en hoogheemraden van
het Hoogheemraadschap van Rijnland en Dijkgraaf
en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap
de Stichtse Rijnlanden – onder het voorbehoud dat
eventuele laatste tekstuele wijzigingen die het
gevolg zijn van de huidige Algemene Rekenkamerdiscussie niet leiden tot andere, meer of zwaardere
verplichtingen voor de provincie (technisch
financiële vormgeving van de wijze waarop
middelen worden overgemaakt vanuit het Rijk).
In te stemmen met de voorlopige lijst van projecten
die invulling geven aan de activiteiten van de
Regio Deal bodemdaling Groene Hart.
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Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin
zij geïnformeerd worden over het voornemen tot het
aangaan van de Regio Deal bodemdaling Groene
Hart en de bestuursovereenkomst die daarbij hoort.
Vast te stellen de publiekssamenvatting van het
besluit van GS om de Regio Deal bodemdaling
Groene Hart en bijbehorende bestuursovereenkomst
aan te gaan.
Mandaat verlenen aan mevrouw Bom-Lemstra,
gedeputeerde ruimtelijke ordening, economie en
luchtvaart van de Provincie Zuid-Holland, om de
Regio Deal bodemdaling Groene Hart en de
bijbehorende bestuursovereenkomst met
opgenomen partners namens de Provincie ZuidHolland te ondertekenen.
In te stemmen met eventuele tekstuele wijzigingen
als gevolg van de huidige Algemene Rekenkamer
discussie (technisch financiële vormgeving van de
wijze waarop middelen worden overgemaakt vanuit
het Rijk), voor zover deze wijzigingen niet leiden
tot andere, meer of zwaardere verplichtingen voor
de provincie.
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 Adri Bom-Lemstra,
gedeputeerde ruimtelijke ordening, economie en
luchtvaart van de Provincie Zuid-Holland, om de
Regio Deal bodemdaling Groene Hart en de
bijbehorende bestuursovereenkomst met opgenomen
partners namens de Provincie Zuid-Holland te
ondertekenen.
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Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om op p.1 van de GS-brief aan PS
de zin ‘De ARK is … uitgegeven mogen worden’ te
herschrijven.
CF1

Baljeu

PZH-2019-698633962

Uitstel definitieve plaatsing medewerkers
gemeente Molenlanden

Advies:
1. Te verlenen uitstel tot en met 31 december 2019 voor
het definitief plaatsen van de medewerkers binnen de
gemeente Molenlanden op grond van artikel 59, lid 3
van de Wet algemene regels herindeling.
2. Vast te stellen de brief aan het college van
burgemeester en wethouders
van de
gemeente Molenlanden over het besluit tot uitstel van
de definitieve
plaatsing van de medewerkers
binnen de gemeente Molenlanden.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
besluit tot uitstel van de definitieve plaatsing van de
medewerkers binnen de gemeente Molenlanden.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

CF2

Baljeu

PZH-2019-695713448

Verlenging overeenkomst ‘Accountantsdiensten
provincie Zuid-Holland’ met Deloitte voor het
verslagjaar 2019

Advies:
1. Te bepalen dat de overeenkomst
‘Accountantsdiensten provincie Zuid-Holland’ met
Deloitte verlengd wordt met één jaar ten behoeve van
de accountantscontrole van de jaarrekening 2019 van
de provincie Zuid-Holland en het Fonds Nazorg en
hierbij voor de tweede keer gebruik makend van de in
de oorspronkelijke basisovereenkomst met Deloitte
voorziene mogelijkheid tot verlenging van genoemde
overeenkomst met maximaal tweemaal een jaar.
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten
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3.

4.

door middel waarvan de verlenging van de bestaande
overeenkomst met Deloitte met één jaar ter
kennisneming wordt aangeboden.
Vast te stellen de GS-brief aan Deloitte Accountants
B.V. waarin opdracht wordt gegeven voor de
uitvoering van de controle van de jaarrekening 2019
van de provincie Zuid-Holland en het Fonds Nazorg.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
inhoud van de overeenkomst ‘Accountantsdiensten
provincie Zuid-Holland’ met Deloitte en het hierop
betrekking hebbend besluit tot verlenging van deze
overeenkomst.

Besluit: Vastgesteld conform advies.
CF3

Bom-Lemstra

PZH-2019-697304372

Appreciatie Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Advies:
1. Vast te stellen de brief “Appreciatie Ontwerp
Nationale Omgevingsvisie” aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken waarmee Gedeputeerde Staten
een eerste appreciatie geven van de Nationale
Omgevingsvisie.
2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee zij
geïnformeerd worden over de brief “Appreciatie
Ontwerp Nationale Omgevingsvisie” aan het
ministerie van Binnenlandse Zaken.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting Appreciatie
Ontwerp Nationale Omgevingsvisie.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

SV1

Baljeu

PZH-2019-697790217

Beantwoording Statenvragen 3519 PvdA
Waterkwaliteit waterspeeltuinen

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen
3519 met betrekking tot de waterkwaliteit
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2.

waterspeeltuinen.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording Statenvragen 3519 met
betrekking tot waterkwaliteit waterspeeltuinen.

Besluit: Vastgesteld conform advies.
SV2

Vermeulen

PZH-2019-698123197

Beantwoording Statenvragen 3520 GL, PvdA,
50Plus en SP over jeugdzorg en afgeleide
onderwerpen cultuureducatie en bibliotheken

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de
Statenvragen nr. 3520 van 14 juni 2019 over de
jeugdzorg en afgeleide onderwerpen cultuureducatie
en bibliotheken.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de
beantwoording van de Statenvragen nr. 3520 van 14
juni 2019 over de jeugdzorg en afgeleide
onderwerpen cultuureducatie en bibliotheken
Besluit: Vastgesteld conform advies.

SV3

Bom-Lemstra

PZH-2019-699111828

Beantwoording Statenvragen 3522 FVD –
Windmolenbeleid

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3522 van FVD met betrekking tot windmolenbeleid.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het
voorstel beantwoording statenvragen 3522.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

