BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 26 NOVEMBER 2019
Besluitenlijst van de vergadering 19 november 2019 vastgesteld.

A1 / Koning

Reactieve aanwijzing Zonneveld Leeuwenhorsterhoek te Noordwijkerhout,
gemeente Noordwijk

PZH-2019-715494238

Advies
1. Vast te stellen de brief aan burgemeester en wethouders van Noordwijk,
waarin is opgenomen de reactieve aanwijzing Zonneveld
Leeuwenhorsterhoek te Noordwijkerhout, gemeente Noordwijk, ertoe
strekkende dat de afgegeven omgevingsvergunning niet in stand blijft.
2. Digitaal vast te stellen de reactieve aanwijzing met identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2019x0008361AW-VA01
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel reactieve aanwijzing
omgevingsvergunning Zonnepark Leeuwenhorsterhoek te Noordwijkerhout,
gemeente Noordwijk.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A2 / Vermeulen

Jaarverslag Bezwarencommissie 2018

PZH-2019-715805254

Advies
1. Kennis te nemen van het verslag van de bezwarencommissie over het
verslagjaar 2018.
2. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee het verslag van de
bezwarencommissie ter kennisname aan Provinciale Staten wordt gezonden
en uw reactie ten aanzien van de daarin vervatte aandachtspunten aan de
Staten kenbaar gemaakt wordt.
3. De publiekssamenvatting bij het voorstel Jaarverslag Bezwarencommissie
2018 vast te stellen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A3 / Vermeulen

Start m.e.r. procedure MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam

PZH-2019-716442487

Advies
1. Vast te stellen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MIRT-verkenning
oeververbinding regio Rotterdam ten behoeve van het MER voor de MIRTverkenning oeververbinding regio Rotterdam.
2. Te bepalen dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MIRT-verkenning
oeververbinding regio Rotterdam wordt gepubliceerd en voor zes weken ter
inzage wordt gelegd en dat betrokken bevoegd gezagen hierover worden
geïnformeerd.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de start van de m.e.r.
procedure en het vaststellen en ter visie leggen van de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel start m.e.r.
procedure MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF1 / Baljeu

Vaststelling Subsidieplafond Subsidieregeling mobiliteit 2017 voor het jaar
2020

PZH-2019-716331243

Advies
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin het plafond voor het jaar 2020 van
de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 voor de paragrafen 2, 9,
11, 12, 13, 16 en 16B waarop het plafond betrekking heeft, wordt
vastgesteld.
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Statenvoorstel tot het
vaststellen van het plafond voor het jaar 2020 van de Subsidieregeling
mobiliteit Zuid-Holland 2017 voor de paragrafen 2, 9, 11, 12, 13, 16 en 16B.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF2 / Baljeu

Uitgangspuntenbrieven financieel kader 2021 gemeenschappelijke
regelingen

PZH-2019-713284673

Advies
1. Vast te stellen de brieven met de uitgangspunten financieel kader 2021
gemeenschappelijke regelingen aan:
a. Omgevingsdienst Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond;
b. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;
c. Omgevingsdienst Haaglanden;
d. Omgevingsdienst Midden-Holland;
e. Omgevingsdienst West-Holland.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de
Uitgangspuntenbrieven financieel kader 2021 aan de gemeenschappelijke
regelingen .
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Uitgangspuntenbrieven
financieel kader 2021 gemeenschappelijke regelingen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF3 / De Zoete

Invoering van periodieke arbeidsgezondheidskundige keuringen voor
verkeersbegeleiders van bedieningscentrales en lokale bruggen en sluizen
(inclusief externe inhuur)

PZH-2019-712566516

Advies
1. Vast te stellen de lijst van werkzaamheden zoals neergelegd in de functies
van verkeersbegeleiders van bedieningscentrales en lokale bruggen en
sluizen, in het kader van de CAP (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
Provincies), artikel 2.2.2 ‘Keuring bij aanstelling of opdracht’
2. Te bepalen dat het besluit tot het invoeren van periodieke
arbeidsgezondheidskundige keuringen voor verkeersbegeleiders van
bedieningscentrales en lokale bruggen en sluizen, wordt gepubliceerd in het
Provinciaal Blad
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de lijst van
werkzaamheden zoals neergelegd in de functies van verkeersbegeleiders
van bedieningscentrales en lokale bruggen en sluizen, in het kader van de
CAP (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies), artikel 2.2.2
‘Keuring bij aanstelling of opdracht’

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF4 / De Zoete

Nieuwe Overeenkomst beheer RANOMOS

PZH-2019-713572253

Advies
1. Aan te gaan de Overeenkomst beheer RANOMOS tussen de Provincie
Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam, Rotterdam Airport B.V. en DCMR
Milieudienst Rijnmond inzake het beheren van het geluidmonitoringsysteem
RANOMOS ter vervanging van de overeenkomst “beheer RANOMOS”
ondertekend op 1 januari 2003.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de nieuwe Overeenkomst
beheer RANOMOS.
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming
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door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem
een machtiging af te geven aan mw. W.H. de Zoete, gedeputeerde Luchtvaart
van de Provincie Zuid-Holland, om de Overeenkomst beheer RANOMOS met
de gemeente Rotterdam, Rotterdam Airport B.V. en DCMR Milieudienst
Rijnmond namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit

Aangehouden.

CF5 / Vermeulen

Bestuursovereenkomst Collectief Vraagafhankelijk Vervoer MiddenHolland 2019-2021

PZH-2019-715379285

Advies
1. Aan te gaan, met terugwerkende kracht, de Bestuursovereenkomst voor
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Midden-Holland 1 januari 2019 tot
uiterlijk 1 januari 2021 tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente
Gouda;
2. Vast te stellen de brief aan de gemeente Gouda over het, met
terugwerkende kracht, aangaan van de Bestuursovereenkomst voor
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Midden-Holland 1 januari 2019 tot
uiterlijk 1 januari 2021 tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente
Gouda.
Aangezien de CdK, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is de
juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te
geven aan dhr. A. Heijman, hoofd Openbaar Vervoer van de Provincie ZuidHolland om de overeenkomst met de gemeente Gouda namens de Provincie te
ondertekenen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV1 / Potjer

Beantwoording Statenvragen 3569 PVV Windturbine lekt schadelijk gas

PZH-2019-715392377

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3569 van de PVV
met betrekking tot Windturbine lekt schadelijk gas;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen 3569 van de PVV met betrekking tot Windturbine lekt
schadelijk gas.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
publiekssamenvatting de zinsnede ‘in het … en daarbij’ te verwijderen.

- / Vermeulen

Benoeming gedeputeerde Baljeu BAC Stikstof

Besluit

Mevrouw Baljeu is benoemd als lid van de bestuurlijke advies commissie
stikstof namens de provincie Zuid-Holland.

