BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 7 JANUARI 2020
Besluitenlijst van de vergadering 17 december 2019 vastgesteld.
A1 / Koning

Evaluatie Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en aanstelling nieuwe
PARK

PZH-2019-718223169

Advies
1. Vast te stellen de ambtelijke evaluatie van de Provinciaal Adviseur
Ruimtelijke Kwaliteit
2. Te bepalen dat er een nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
wordt aangenomen.
3. Te bepalen dat de werving van een nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke
Kwaliteit direct in gang wordt gezet.
4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de evaluatie en
aanstelling van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de evaluatie en aanstelling van
de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In de brief aan PS de tevredenheid ten aanzien van de PARK te
benoemen die uit de evaluatie naar voren komt en het proces en de
voortgang te beschrijven van de eerste tot de huidige PARK;
- Ten aanzien van de vacature de tekst te professionaliseren, toe te voegen
dat iemand met politieke sensitiviteit gezocht wordt, op p2 ‘het gehele
concern’ te vervangen door ‘de hele organisatie’ en het juiste aantal jaren
op te nemen bij ‘dienstverband’;
- Een nieuwsbericht voor op de website toe te voegen.

A2 / Koning

Reactie op feitenrelaas baggerstort van E.A.A. en geleerde lessen in
dossier Meeslouwerplas

PZH-2019-720504468

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met een reactie op het
"feitenrelaas baggerstort" van E.A.A. en geleerde lessen uit het dossier
Meeslouwerplas.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief
aan PS:
- De volgorde te wijzigen door de paragraaf ‘Onderzoek’ naar achteren te
verplaatsen na de paragraaf ‘Geleerde lessen dossier herinrichting
Meeslouwerplas’;
- Bij de paragraaf ‘Onderzoek’ nog eens kritisch te kijken naar de
formulering van de aspecten voor een vervolg onderzoek en waar mogelijk
SMART te maken;
- Bij de paragraaf ‘Geleerde lessen dossier herinrichting Meeslouwerplas’
bij bullit 1 t.a.v. dossierbeheer en overdracht toe te voegen dat
procesbeheersing de aandacht van GS en de organisatie heeft, omdat dit
punt breder speelt en toe te voegen welke acties er reeds genomen zijn
om het te verbeteren;
- Bij de paragraaf ‘Geleerde lessen dossier herinrichting Meeslouwerplas’
bij bullit 3 het citaat uit het coalitieakkoord te verwijderen;
- De onafhankelijkheid van de EAA te benadrukken, maar dat GS zich kan
voorstellen dat PS een verdiepend/aanvullend extern onderzoek willen.
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Besluitenlijst van de vergadering 17 december 2019 vastgesteld.
A3 / Vermeulen
PZH-2019-717887418

Beleidskader aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord
1.
2.
3.

Vast te stellen het beleidskader aanbesteding OV-concessie ZuidHolland Noord (ZHN).
Het statenvoorstel met betrekking tot het beleidskader aanbesteding
OV-concessie Zuid-Holland Noord vast te stellen.
De publiekssamenvatting behorende bij dit voorstel vast te stellen.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het GSvoorstel bij het financieel kader het bedrag op te plussen met €1,1 mln. en
dit ook in het Statenvoorstel en de rest van de stukken te verwerken, waar
nodig. GS stellen dit bedrag ter beschikking voor de nieuwe concessie
Zuid-Holland Noord en de verbetering van de kwaliteit daar. Tot die tijd
kunnen de middelen worden ingezet voor de verbetering van de kwaliteit
van het OV in de concessies in opdracht van de provincie.

CF1 / Baljeu

Concern Interne Controleplan 2020 – 2023
Advies
1. Vast te stellen het Concern Interne Controle-plan 2020 - 2023, inclusief de
jaarplanning Interne Controle activiteiten 2020, inhoudende de organisatie
van de interne controle binnen de provinciale organisatie en de in 2020 uit te
voeren interne controles.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het Concern Interne
Controleplan 2020 - 2023 ter kennisname wordt aangeboden aan
Provinciale Staten.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het Concern Interne
Controleplan 2020 - 2023.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF2 / Baljeu

Ruimtelijk Perspectief Dijken

PZH-2019-719341963

Advies
1. Vast te stellen het Ruimtelijk Perspectief Dijken, als handreiking en
inspiratiedocument dat gebruikt kan worden door met name de
waterschappen bij de voorbereiding van dijkversterkingsplannen.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij worden
geïnformeerd over het Ruimtelijk Perspectief Dijken.
3. Vast te stellen de brief aan de PARK, waarin procedureel wordt gereageerd
op zijn advies en wordt aangegeven dat later nog inhoudelijk wordt
gereageerd mede naar aanleiding van de resultaten van de evaluatie van
het ruimtelijke kwaliteitsbeleid.
4. Vast te stellen de brief aan de 7 waterschappen in Zuid-Holland, waarin zij
worden geïnformeerd over het beschikbaar komen van het Ruimtelijk
Perspectief Dijken.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Ruimtelijk Perspectief
Dijken.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om advies 1 te
wijzigen in: ‘Kennis te nemen van het Ruimtelijk Perspectief Dijken …’ in
plaats van ‘Vast te stellen …’ en indien nodig de stukken daar op aan te
passen.
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CF3 / Potjer

Beslissing op bezwaar Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol

PZH-2019-717703079

Advies
1. Vast te stellen de beslissing op bezwaar inzake het bezwaarschrift van
Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol inzake het opleggen van
een last onder dwangsom.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beslissing op bezwaar inzake
het bezwaarschrift van Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol
inzake het opleggen van een last onder dwangsom.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

