BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
17 SEPTEMBER 2019
Besluitenlijst van de vergadering 3 september 2019 vastgesteld.
A1
PZH-2019-708012906

Aanpassing portefeuilleverdeling 2019-2023
Advies
1.
Vast te stellen de aangepaste portefeuilleverdeling.
2.
Kennis te nemen van overzicht van antwoorden op vragen over de
portefeuilleverdeling.
3.
Kennis te nemen van het overzicht van bestuurlijke gremia.
4.
Vast te stellen het overzicht van de Verbonden Partijen.
5.
Vast te stellen de voordracht aan PS: Benoeming van GS-leden in
algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen: DCMR,
Grondbank Zuidplas en Wegschap Dordtse Kil.
6.
Kennis te nemen van de samenstelling van de Stuurgroep Groene Hart.

Besluit

1.

2.

3.
4.
5.

6.

CF1 / Bom-Lemstra
PZH-2019-707092613

De aangepaste portefeuilleverdeling is besproken, maar niet
vastgesteld. In de kolom ‘Portefeuille’ moet de indeling zoals het bij
het coalitieakkoord gepresenteerd is, gevolgd worden, met
toegevoegd een nadere specificering van de portefeuilles en de 2eportefeuillehouders. Mevr. Koek komt met een voorstel. De
uitgewerkte portefeuilleverdeling komt op een later moment terug in
de GS-vergadering ter vaststelling. In de tussentijd wordt voor o.a.
de bestuurlijke mandaten de volgorde van loco-CdK’s aangehouden
om de 2e-portefeuillehouder te bepalen.
Kennisgenomen van overzicht van antwoorden op vragen over de
portefeuilleverdeling. Besloten is dat:
- de titel gewijzigd wordt in ‘Nadere specificatie portefeuille-indeling
n.a.v. vragen van organisatie’;
- dat de portefeuillehouders met de bestuursadviseurs nagaan
welke wijzigingen gewenst zijn;
- het overzicht geen uitputtende uiteenzetting is van de
portefeuilles.
Kennisgenomen van het overzicht van bestuurlijke gremia. Er zijn
diverse toevoegingen/wijzigingen aangebracht.
Het overzicht van de Verbonden Partijen is niet vastgesteld en komt
op een later moment terug in de GS-vergadering. Mevr. Baljeu komt
met een voorstel.
De voordracht aan PS: Benoeming van GS-leden in algemene
besturen van gemeenschappelijke regelingen: DCMR, Grondbank
Zuidplas en Wegschap Dordtse Kil is vastgesteld met een
machtiging voor mevr. Bom-Lemstra en dhr. Vermeulen om, indien
gewenst, een wijziging aan te brengen in de provinciale
vertegenwoordiging/het voorzitterschap Algemeen en Dagelijks
Bestuur van de Omgevingsdienst DCMR.
Kennisgenomen van de samenstelling van de Stuurgroep Groene
Hart. Mevr. De Zoete zal namens de provincie Zuid-Holland
aansluiten bij de Stuurgroep Groene Hart.

Vaststellen van een deelplafond voor provinciale cofinanciering binnen
het operationele programma Kansen voor West II
Advies
1. Vast te stellen het deelplafond van € 3.429.334,76 voor provinciale
cofinanciering van field labs onder de prioritaire as 1: versterken onderzoek,
technologische ontwikkeling en innovatie onder de subsidieregeling
cofinanciering EFRO Zuid-Holland;
2. Te bepalen dat het deelplafond de dag na vaststelling wordt gepubliceerd in
het Provinciaal Blad;
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het openstellen van
het deelplafond voor field labs binnen het operationele programma Kansen
voor West II ter kennisname wordt aangeboden;
4. Vast te stellen het persbericht ‘deelplafond field labs KvW II’ waarmee het
deelplafond binnen het operationele programma Kansen voor West II
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bekend wordt gemaakt;
Vast te stellen de publiekssamenvatting van het deelplafond voor
provinciale cofinanciering binnen het programma Kansen voor West II.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV1 / Bom-Lemstra

Beantwoording Statenvragen 3530 van Partij voor de Dieren en Forum
voor Democratie m.b.t. 5G
Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3530 met
betrekking tot 5G.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording
Statenvragen 3530 met betrekking tot 5G

PZH-2019-706203943

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV2 / Vermeulen

Beantwoording Statenvragen 3533 SP en Groen Links over aanhoudende
problemen concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem
Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3533 van SP en
Groen Links over aanhoudende problemen in de concessie DrechtstedenMolenlanden-Gorinchem;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen 3533 van SP en Groen Links over aanhoudende problemen
in de concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem.

PZH-2019-706681964

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV3 / Bom-Lemstra

Beantwoording statenvragen 3534 PvdD - honderden dode varkens door
uitval ventilatiesysteem Middelharnis
Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3534 PvdD honderden dode varkens door uitval ventilatiesysteem Middelharnis
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
statenvragen 3534 PvdD - honderden dode varkens door uitval
ventilatiesysteem Middelharnis

PZH-2019-703485893

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV4 / Bom-Lemstra

Beantwoording Statenvragen 3537 PvdD Emissie giftige stof PFIB door
Chemours
Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3537 van PvdD
over Emissie giftige stof PFIB door Chemours;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen 3537 van PvdD over Emissie giftige stof PFIB door
Chemours.

PZH-2019-707697334

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV5 / Bom-Lemstra

Beantwoording Statenvragen 3541 van de VVD m.b.t. Artificiële
Intelligentie
Advies
1.
Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3541 met
betrekking tot Artificiële Intelligentie.

PZH-2019-706094030
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Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording
Statenvragen 3541 met betrekking tot Artificiële Intelligentie.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV6 / Potjer

Beantwoording Statenvragen 3521 PvdD Bemesting en chemische
onkruidbestrijding NNN gebied
Advies
1.
Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3523 van de VVD
over de Bereikbaarheid van de Bollenstreek;
2.
Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de beantwoording
van de Statenvragen 3523 van de VVD over de Bereikbaarheid van de
Bollenstreek.

PZH-2019-707149113

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV7 / Vermeulen

Beantwoording Statenvragen 3523 van de VVD over de Bereikbaarheid
Bollenstreek
Advies
1.
Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3523 van de VVD
over de Bereikbaarheid van de Bollenstreek;
2.
Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de beantwoording
van de Statenvragen 3523 van de VVD over de Bereikbaarheid van de
Bollenstreek.

PZH-2019-707631434

Besluit

Vastgesteld conform advies.

