BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 3 SEPTEMBER 2019

Besluitenlijst van de vergadering 23 juli 2019 vastgesteld.

Volgnr.

Rapporteur

A1

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2019-699926047

Onderwerp
Monitor Wind op Land 2018

Beslissing
Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee
het college van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten
informeert over de landelijke Monitor Wind op Land over
het jaar 2018.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting.
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om de GS-brief aan PS te
herschrijven:
- De zin op p.2 ‘Het grootste deel … 2023 worden
gerealiseerd’ naar voren halen in de brief;
- Op p.2 in de 5e alinea verduidelijken dat het niet gaat om
nieuwe locaties, maar om locaties die al zijn vastgelegd;
- Uit laten zoeken hoe het zit met de geconstateerde
afwijking (laatste alinea p.2) en de passage daar zonodig
op aanpassen;
- Uitzoeken of de informatie op p.3, 1e zin ‘De minister van
… 2023 wordt verdubbeld’ juist is en de zin daar zonodig
op aanpassen;
- Op p.3 in de 2e alinea de verantwoordelijkheid van het
Rijk verduidelijken ten aanzien van het windpark
Maasvlakte II.

A2

Bom-Lemstra

PZH-2019-700068205

PBL-rapport Wind op Land: lessen en ervaringen

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee
het college van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten
informeert over het rapport van het Planbureau voor de
Leefomgeving over lessen en ervaringen in 10 jaar
windenergiebeleid vanuit een ruimtelijk perspectief.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het rapport
van het Planbureau voor de Leefomgeving over de
lessen en ervaringen in 10 jaar windenergiebeleid vanuit
een ruimtelijke perspectief.
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg A2)
Besluit: Vastgesteld met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in de GS-brief aan PS op p.1 in de
1e zin van de 2e alinea ‘gaan’ toe te voegen.
A3

Bom-Lemstra

PZH-2019-706158682

Ondertekening intentieovereenkomst Biotech
Campus Delft

Advies:
1. Aan te gaan de intentieovereenkomst Biotech Campus
Delft met DSM Nederland B.V., de gemeente Delft, de
Technische Universiteit Delft en Innovation Quarter.
2. Mandaat te verlenen aan gedeputeerde A. Bom Lemstra voor het vaststellen van tekstuele wijzigingen
van ondergeschikte aard, zijnde wijzigingen die niet
leiden tot andere verplichtingen voor Gedeputeerde
Staten, in de intentieovereenkomst.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting.
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 A. Bom - Lemstra, gedeputeerde Economie om de
intentieovereenkomst Biotech Campus Delft met DSM
Nederland B.V., de gemeente Delft, de Technische
Universiteit Delft en Innovation Quarter namens
Gedeputeerde Staten te ondertekenen.
NB. Met een beroep op artikel 3 van de Beleidsregel actieve
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering
gemaakt voor het (moment van) publiceren van het besluit en
de stukken.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

A4

Bom-Lemstra

PZH-2019-692655681

Ontheffing Omgevingsverordening Zuid-Holland
tijdelijk vrachtwagenparkeerterrein Polderhaakweg
Hoek van Holland

Advies:
1. De gevraagde ontheffing ex art. 6.29 van de
Omgevingsverordening Zuid-Holland voor het realiseren
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Volgnr.

Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg A4)

2.
3.

4.

5.

van een tijdelijk vrachtwagenparkeerterrein, inclusief de
bijbehorende voorzieningen, op het kadastrale perceel
Hoek van Holland E 361 (nabij Polderhaakweg), te
verlenen, onder voorbehoud dat de reacties uit
Provinciale Staten geen aanleiding geven tot
heroverweging van genoemd besluit;
De ontheffing te verlenen voor de duur van maximaal 2
jaar vanaf de verzenddatum van het besluit;
Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten waarin
zij worden geïnformeerd over de verleende ontheffing,
conform de ‘Protocolafspraken met betrekking tot de Wro
bevoegdheden van PS en GS’;
Vast te stellen de GS-brief aan de gemeente Rotterdam
inzake de ontheffing ex art. 6.29 van de
Omgevingsverordening Zuid-Holland voor het realiseren
van een tijdelijk vrachtwagenparkeerterrein, inclusief de
bijbehorende voorzieningen, op het kadastrale perceel
Hoek van Holland E 361 (nabij Polderhaakweg);
Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de
verlening van de ontheffing ex art. 6.29 van de
Omgevingsverordening Zuid-Holland en deze te
publiceren nadat de ontheffing is besproken in de
commissie Ruimte & Leefomgeving of na afloop van de
voorhangprocedure waarbij minder dan twee fracties
aanleiding zagen de ontheffing te agenderen.

Besluit: Vastgesteld conform advies.
A5

Baljeu

PZH-2019-705518607

Warmtebedrijf Holding B.V. - Verlengen looptijd
incidentele subsidies (in de vorm van een lening)
tot 31 december 2020

Advies:
1. te verlengen de looptijd van de incidentele subsidie (in
de vorm van een lening) aan Warmtebedrijf Holding B.V.
met kenmerk PZH-2018-638722379 van 15 september
2019 tot 31 december 2020 onder de opschortende
voorwaarden dat
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Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg A5)

2.

3.

4.

5.

a. Warmtebedrijf Holding B.V. een de-minimisverklaring
heeft afgegeven en
b. ter uitvoering van de subsidieverleningsbeschikking
uiterlijk op 14 september 2019 een aanvullende
overeenkomst van geldlening als bedoeld in artikel
4:36 van de Algemene wet bestuursrecht, is gesloten
en rechtsgeldig door Warmtebedrijf Holding B.V. is
ondertekend en aan de provincie geretourneerd;
aan te gaan met Warmtebedrijf Holding B.V. de vierde
aanvullende overeenkomst van geldlening ter uitvoering
van de incidentele subsidie (in de vorm van een lening)
aan Warmtebedrijf Holding B.V. met kenmerk PZH-2018705513969;
te verlengen de looptijd van de incidentele subsidie (in
de vorm van een lening) aan Warmtebedrijf Holding B.V.
met kenmerk PZH-2019-688704535 van 15 september
2019 tot 31 december 2020 onder de opschortende
voorwaarde dat ter uitvoering van de
subsidieverleningsbeschikking uiterlijk op 14 september
2019 de eerste aanvullende overeenkomst van
geldlening als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene
wet bestuursrecht, is gesloten en rechtsgeldig door
Warmtebedrijf Holding B.V. is ondertekend en aan de
provincie geretourneerd;
aan te gaan met Warmtebedrijf Holding B.V. de eerste
aanvullende overeenkomst van geldlening ter uitvoering
van de incidentele subsidie (in de vorm van een lening)
aan Warmtebedrijf Holding B.V. met kenmerk PZH-2018705520924;
vast te stellen de brief waarmee aan Warmtebedrijf
Holding B.V. de subsidieverleningsbeschikkingen met
kenmerk PZH-2019-705513969 en PZH-2019705520924 en de bijbehorende overeenkomsten van
geldlening worden verzonden;
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Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

(vervolg A6)

Beslissing
6.

7.

Als aandeelhouder van Warmtebedrijf Holding B.V. in te
stemmen met het verlengen van de looptijd van de twee
incidentele subsidies (in de vorm van een lening) aan
Warmtebedrijf Holding B.V. van 15 september 2019 tot
31 december 2020;
De publiekssamenvatting vast te stellen over de
verlenging van de looptijd van de twee incidentele
subsidies (in de vorm van een lening) aan Warmtebedrijf
Holding B.V..

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 mevrouw J.N. Baljeu, gedeputeerde Warmterotonde van
de Provincie Zuid-Holland, gemachtigd om:
a. de vierde aanvullende overeenkomst van geldlening ter
uitvoering van de incidentele subsidie (in de vorm van
een lening) aan Warmtebedrijf Holding B.V. met kenmerk
PZH-2018-705513969;
b. de eerste aanvullende overeenkomst van geldlening ter
uitvoering van de incidentele subsidie (in de vorm van
een lening) aan Warmtebedrijf Holding B.V. met kenmerk
PZH-2018-705520924, met Warmtebedrijf Holding B.V.;
c. het aandeelhoudersbesluit met betrekking tot het
verlengen van de twee incidentele subsidies in de vorm
van een lening);
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: Vastgesteld conform advies.
CF1

Bom-Lemstra

PZH-2019-704301408

Vaststellen wijziging en deelplafonds
Subsidieregeling campussen Zuid-Holland voor
2019

Advies:
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling campussen Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee
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Beslissing

(vervolg CF1)

3.

4.

5.

6.

het wijzigingsbesluit, de deelplafonds en het tijdvak voor
het najaar 2019 voor de Subsidieregeling campussen
Zuid-Holland ter kennisname aan de Staten wordt
aangeboden.
Vast te stellen het besluit tot vaststelling van de
deelplafonds voor de Subsidieregeling campussen ZuidHolland voor het najaar 2019. De Subsidieregeling
campussen Zuid-Holland krijgt hiermee voor het tijdvak
van 1 oktober 2019 09:00 tot en met 31 december 2019
17:00 de volgende deelplafonds:
a. € 750.000,- bedoeld voor de campus Leiden Bio
Science Park zoals opgenomen in paragraaf 2 en 3
van de subsidieregeling;
b. € 750.000,- bedoeld voor de TU Delft campus zoals
opgenomen in paragraaf 2a en 3a van de
subsidieregeling;
c. € 1.000.000,- bedoeld voor de Space Campus
Noordwijk Park zoals opgenomen in paragraaf 4 en 5
van de subsidieregeling.
Vast te stellen het tijdvak van 1 oktober 2019 09:00 tot
en met 31 december 2019 17:00 voor indiening van
aanvragen voor de Subsidieregeling campussen ZuidHolland.
Te bepalen dat het wijzigingsbesluit, de deelplafonds en
het tijdvak voor het najaar 2019 voor de Subsidieregeling
campussen Zuid-Holland gepubliceerd worden in het
Provinciaal Blad.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
wijzigingsbesluit, de deelplafonds en het tijdvak voor het
najaar 2019 voor de Subsidieregeling campussen ZuidHolland.

Besluit: Vastgesteld conform advies.
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Volgnr.

Rapporteur

CF2

Bom-Lemstra

Registratienr.
PZH-2019-701724116

Onderwerp
Reglement deskundigencommissie RenD MIT
Zuid-Holland

Beslissing
Advies:
1. Het besluit tot vaststelling van het Reglement
deskundigencommissie Research & Development (R&D)
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) ZuidHolland 2019 vast te stellen;
2. Het Reglement deskundigencommissie Research &
Development (R&D) MKB Innovatiestimulering
Topsectoren (MIT) Zuid-Holland 2018 in te trekken;
3. Te bepalen dat het Reglement deskundigencommissie
Research & Development (R&D) MKB
Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Holland
2019 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad;
4. De publiekssamenvatting over het Reglement
deskundigencommissie Research & Development (R&D)
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) ZuidHolland 2019 vast te stellen.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

CF3

Bom-Lemstra

PZH-2019-703902243

GS-reactie op de brief van de heer CJ Zeelenberg
over mogelijke woningbouwontwikkeling op locatie
Stougjesdijk-Oost

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de heer CJ Zeelenberg,
waarmee GS reageren op de zorgen van de heer CJ
Zeelenberg t.a.v. een mogelijke woningbouwontwikkeling
op de locatie Stougjesdijk-Oost in de gemeente
Hoeksche Waard.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin de
reactie op de brief van de heer CJ Zeelenberg ter
kennisname wordt aangeboden.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee
informatie gegeven wordt over het besluit.
Besluit: Vastgesteld conform advies.
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CF4

Vermeulen

Registratienr.
PZH-2019-705161651

Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst met gemeente
Delft voor aanleg Gelatinebrug

Beslissing
Advies:
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst Realisatie
Gelatinebrug en Verbreding Delftse Schie inclusief loswal
en twee ligplaatsen met de gemeente Delft.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten
“Schieoevers/Overeenkomst met gemeente Delft voor
aanleg Gelatinebrug”.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Realisatie
Gelatinebrug en Verbreding Delftse Schie inclusief loswal
en twee ligplaatsen met de gemeente Delft.
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 de heer F. Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en
Vervoer, om de samenwerkingsovereenkomst Realisatie
Gelatinebrug en Verbreding Delftse Schie inclusief loswal en
twee ligplaatsen met de gemeente Delft namens de provincie
Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit: Vastgesteld conform advies, uitgezonderd de
machtiging van de CdK aan dhr. Vermeulen voor de
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.
Besloten is dat de samenwerkingsovereenkomst door de
CdK getekend zal worden.

CF5

Baljeu

PZH-2019-700224336

Verlenging termijn aanpassing
gemeenschappelijke regeling VAB Duin- en
Bollenstreek

Advies:
1. Te verlenen uitstel tot en met 31 december 2019 voor
het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling VAB
Duin- en Bollenstreek op grond van artikel 41, lid 4 van
de Wet algemene regels herindeling.
2. Vast te stellen de brief aan het bestuur van de
gemeenschappelijke regeling VAB Duin- en Bollenstreek
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Registratienr.
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Beslissing

(vervolg CF5)
3.

over het besluit tot uitstel voor het aanpassen van de
gemeenschappelijke regeling.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
verlenen van uitstel tot en met 31 december 2019 voor
het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling VAB
Duin- en Bollenstreek op grond van artikel 41 lid 4 van
de Wet algemene regels herindeling.

Besluit: Vastgesteld conform advies.
CF6

Vermeulen

PZH-2019-705237633

Aanvraag LIFE IP All4Biodiversity

Advies:
1. Vast te stellen het concept proposal LIFE IP
All4Biodiversity inhoudende de aanvraag voor Europese
cofinanciering voor een bedrag van maximaal € 10 mln.
(EU bijdrage) voor de uitvoering van projecten ter
versterking van Natura 2000-gebieden, waarbij
Gedeputeerde Staten optreden zowel als uitvoerende
partij en als leadpartner namens Provincies Gelderland,
Friesland en Limburg, Stichting Deltaplan Biodiversiteit,
Wereld Natuurfonds, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, LTO, Boerennatuur, Ministerie LNV,
Natuur en Milieufederatie, Vogelbescherming Nederland,
Landschappen NL, Louis Bolk Instituut, Wageningen
University and Research Centre, Universiteiten Utrecht,
Radboud, Groningen, Naturalis, Royal Agrifirm Group,
Rabobank, Duurzame Zuivelketen en Vlinderstichting;
2. Het concept proposal LIFE IP All4Biodiversity mede
namens de Provincies Gelderland, Friesland en Limburg,
Stichting Deltaplan Biodiversiteit, Wereld Natuurfonds,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO,
Boerennatuur, Ministerie LNV, Natuur en Milieufederatie,
Vogelbescherming Nederland, Landschappen NL, Louis
Bolk Instituut, Wageningen University and Research
Centre, Universiteiten Utrecht, Radboud, Groningen,
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Rapporteur

Registratienr.

Onderwerp

Beslissing

(vervolg CF6)
3.
4.

Naturalis, Royal Agrifirm Group, Rabobank, Duurzame
Zuivelketen en Vlinderstichting ter initiële beoordeling in
te dienen bij de Europese Unie;
Vast te stellen de GS-brief aan LIFE 2019 – Integrated
Project te Brussel over de verzending van het concept
proposal LIFE P All4Biodiversity;
Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
vaststellen van het proposal LIFE IP All4Biodiversity, de
rol van Gedeputeerde Staten als leadpartner, de partners
namens wie het concept proposal LIFE IP mede aan de
Europese Unie ter initiële beoordeling wordt voorgelegd.

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 F. Vermeulen, gedeputeerde van de provincie ZuidHolland om het concept proposal LIFE IP All4Biodiversity
namens Gedeputeerde Staten te ondertekenen en in te
dienen.
Besluit: Vastgesteld conform advies.
SV1

Baljeu

PZH-2019-704973452

Beantwoording Statenvragen 3539 van VVD
inzake SCADA

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen
3539 inzake SCADA.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de
beantwoording van de statenvragen 3539 inzake
SCADA.
Besluit: Vastgesteld conform advies.

