Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door Provinciale Staten vastgestelde verslag bevat de besluitvorming en de door
Gedeputeerde Staten tijdens de behandeling gedane toezeggingen
Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten 25 juni 2008

1

Regeling van werkzaamheden

Op voorstel van de voorzitter wordt er eerst gestart met de behandeling van
agendapunt 4, kosten baten analyse Rijnlandroute, daarna voortgegaan met
agendapunt 2 de 8e partiele herziening van streekplan Z-H West 2003.
Het aantal vergaderuren wordt vastgesteld op negen.
Door mevrouw L. Kerkhof van de Leidse gemeenteraadsfractie van D66 is een petitie
aangeboden over de Rijnlandroute.
Er zijn insprekers geweest voor het voorstel kosten baten analyse Rijnlandroute:
- de heer G. Kwakkenbos, Wijkraad Stevenshof
- de heer W. v.d. Pol, Wijkraad Stevenshof
- de heer W.J. ter Keurs, Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
- de heer O. Swertz, Burgernotitie Rijnlandroute
- de heer A.T.M. Westgeest uit Valkenburg
- de heer B. van Dunne, gemeente Voorschoten
- de heer B.J.G. Schuttenbeld, KvK Den Haag, platform Bedrijfsleven Rijnland en
VNO/NCW West
- de heer J.P.R.M. Steegh, wethouder Leiden
- de heer P.A. Glasbeek, wethouder Leiderdorp Samenwerkingsverband HollandRijnland.
Tevens is er ingesproken over het Cultuurplan 2009-2012 door:
- de heer A.H.J. Ponsteen, Erfgoedhuis Zuid-Holland.

2

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van Zonder hoofdelijke stemming aangenomen, SP en D66 tegen.
de 8e partiele herziening streekplan Zuid-Holland
West 2003, RijnGouweLijn Oost (5950)
Motie M56 (Afkeuring i.v.m. onjuiste informatievoorziening GS), verworpen, SP voor.

Motie M57 (MER-plichtigheid RGL Oost), verworpen, D66, PvdD, SP en
GROENLINKS voor.
3

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van Amendement A45 (Locatie Tuinzigt/Evides wijzigen), ingetrokken.
de partiele herziening streekplan Zuid-Holland Zuid,
Zonder hoofdelijke stemming aangenomen, PvdD en SP tegen, LZH en OFT afwezig.
Hoeksche Waard regeling bedrijventerrein Binnenmaas (5948)
Motie IVI55 (Aanpassen Milieuverordening), aangehouden.

4

Voorstel van Gedeputeerde Staten over de kosten
baten analyse Rijnlandroute (5953)

Amendement A44 (Aanscherpen ontwerpbesluit), aangenomen, SP en PvdD tegen.
Gewijzigd voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen, SP, D66, PvdD en
GROENLINKS tegen.
Motie M53 (Aandacht voor de door omwonende/belanghebbenden ingebrachte
varianten) verworpen, GROENLINKS, D66 en PvdD voor (Dhr. Maassen (SP) heeft
zijn ondertekening van deze motie teruggetrokken).
Motie M54 (Aanhouden en herzien) verworpen, SP, GROENLINKS, PvdD en D66
voor.

5

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van Zonder hoofdelijke stemming aangenomen, SP, D66 en PvdD tegen
de Interim-overeenkomst Hoofdlijnen BO II ZuidMotie M58 (Beschikbaar stellen exploitatiecijfers) verworpen, SP, D66 en PvdD voor.
Holland RGL (5952)

6

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van Amendement A46 (Overzicht volledige opbrengst PNS besluiten bij begroting 2009),
omgezet naar A49.
de Kadernota 2009-2012 incl. PNS (5949)
Amendement A47 (Model split - programme 2, integrale bereikbaarheid), verworpen,
GROENLINKS, SP, D66 en PvdD voor. LZH en OFT afwezig.
Amendement A49 (Overzicht volledige opbrengst PNS besluiten bij begroting 2009),
met algemene stemmen aangenomen, LZH en OFT afwezig.
Gewijzigd voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen, GROENLINKS, PvdD
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en SP tegen. LZH en OFT afwezig.
Motie M59 (Noodplan jongeren in justitiele jeugdinrichting) verworpen, SP,
GROENLINKS, D66 en PvdD voor. LZH en OFT afwezig.
Motie M60 (Indicator luchtkwaliteit), met algemene stemmen aangenomen. LZH en
OFT afwezig.
Motie M61 (Investeren in Mensen Jeugdzorg), met algemene stemmen aangenomen.
LZH en OFT afwezig.
Motie M62 (Inrichten nieuwe gebieden met aandacht voor gebruik van duurzame
energie), aangenomen, CU/SGP tegen. LZH en OFT afwezig.
Motie M63 (Bestuurskracht Provincie), met algemene stemmen aangenomen. LZH en
OFT afwezig.
Motie M64 (Uitstel besluitvorming) verworpen, PvdD en SP voor. LZH en OFT
afwezig.
Motie M66 (Stimuleren biologische streekprodukten), aangenomen, CU/SGP en VVD
tegen. LZH en OFT afwezig.
7

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van Amendement A48 (Missiejeugdzorg), ingetrokken
de Voorjaarsnota 2008 (5945)
Voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. LZH en OFT afwezig.
Motie M65 (Extra beschermingsmaatregelen natuurgebieden), verworpen, PvdD, SP
en GROENLINKS voor. LZH en OFT afwezig.

8

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van Met algemene stemmen aangenomen. LZH en OFT afwezig.
het Cultuurplan 2009-2012 (5959)

9

Voorstel van Gedeputeerde Staten over de
implementatie van de nieuwe Wro (5954)

Aan deze besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend

Een gewijzigd ontwerpbesluit is uitgedeeld.
Amendement A50 (Wijziging tekst toelichting), ingetrokken.

Voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. LZH en OFT afwezig.
Motie M67 (Monitoring bestemmingsplannen) met algemene stemmen aangenomen.
LZH en OFT afwezig.
10

a

Hamerstukken:
Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. LZH en OFT afwezig.
het beleidskader Provincie Zuid-Holland in de
Europese Unie (5960)
Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. LZH en OFT afwezig.

b

Voorstel van de adviescommissie aanwijzing
accountant tot aanwijzing van een accountant (5955)

c

Benoeming bestuurder/directeur bij de Randstedelijke Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. LZH en OFT afwezig.
Rekenkamer (5956)

d

Benoeming leden en plaatsvervangende leden in het
Algemeen Bestuur van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidplas (5957)

e

Voorstel van Gedeputeerde Staten over de klacht van Zonder hoofdelijke stemming aangenomen, PvdD tegen. LZH en OFT afwezig.
de Stichting openbaar vervoer op maat in Leiden
(5947)

f

Voorstel van Gedeputeerde Staten over de bezwaarschriften van de verenigingen Rover en Stoom tegen
het PS-besluit inzake doorzettingsmacht RGL-Oost
(5946)

g

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. LZH en OFT afwezig.
de Beleidsnota risicomanagement en weerstands-
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Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. LZH en OFT afwezig.

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen, PvdD en D66 tegen. LZH en OFT
afwezig.

vermogen 2008 (5958)
h

Voorstel van de statencommissie Bestuur en
Middelen over de zienswijze van Prolvinciale
Statenover de programmabegroting 2009 van de
Randstedelijke Rekenkamer (5943)

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. LZH en OFT afwezig.

i

Voorstel van de statencommissie Bestuur en
Middelen over de zienswijze van Provinciale Staten
over de begroting 2009 van de DCMR (5944)

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. LZH en OFT afwezig.

j

Voorstel van Gedeputeerde Staten over het
bestuursakkoord Rijk-Provincies 2009-2011 (5961)

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen, GROENLINKS, PvdD en SP tegen. LZH
en OFT afwezig.

k

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van Zonder hoofdelijke stemming aangenomen onder het voorbehoud dat de provincie
de tijdelijke Verordening stimulering Voordelta (5962) Zeeland een identieke verordening vaststeld. Indien dit niet het geval is zegt GS toe
dat de Verordening niet in werking treedt. LZH en OFT afwezig.

L

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot benoeming van Zonder hoofdelijke stemming aangenomen LZH en OFT afwezig..
de heer J.W.A. van Dijk als lid van het algemeen
bestuur van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (5965)

m

Voorstel van het Presidium tot vaststelling van het
vergaderschema 2009 (5932)

n

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. LZH en OFT afwezig.
Voorstel van de statencommissies inzake
aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale
Staten (5964)

o

Vaststelling notulen van de vergadering van
Provinciale Staten van 28 mei 2008

Aan deze besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. LZH en OFT afwezig.

Zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. LZH en OFT afwezig.

11
a

Ingekomen stukken (5963)
Ter afdoening in handen van GS gesteld. LZH en OFT afwezig.
een brief van Hotel Noordzee uit Katwijk met een
verzoek om informatie over de plannen en
werkzaamheden die in Katwijk worden uitgevoerd aan
het hoogwaterbeschermingsprogramma

b

een brief van gedeputeerde mevrouw M.E.H. Koop
waarin zij meedeelt dat zij haar lidmaatschap bij het
Family Help Programma Holland-Sri Lanka heeft
opgezegd

Voor kennisgeving aangenomen. LZH en OFT afwezig.

c

een brief van de Federatie van hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland van 12 juni jl. waarin
wordt aangegeven dat er nog geen reactie is
ontvangen op hun brief van 1 1 april 2008 over de
muskusrattenbestrijding

Wordt geagendeerd voor de statencommissie GWM van 17 September 2008. LZH en
OFT afwezig.
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Motie
Provinciale Staten van Zuid-Holland, bijeen 25 juni 2008, ter behandeling van de achtste
herziening streekplan West, RijnGouweLijn-Oost (agendapunt 2),
Constaterende dat:
• De fracties van D66 en SP zowel schriftelijk als in de commissiebehandeling
hebben gevraagd of er voor de RGL-oost een MER-plicht geldt,
• beide malen van de zijde van GS is geantwoord dat dit niet het geval is,
• uit jurisprudence en richtlijnen van het ministerie van Economische Zaken blijkt
dat het opknippen van een project in strijd is met de re gels,
• uit jurisprudence blijkt dat bij een spoorverbreding ook MER-plicht geldt,
• GS in antwoord op schriftelijke vragen stellen dat over de MER-plicht
beleidsadvies is ingewonnen bij de commissie MER,
• Uit de brief van de commissie MER aan de heer De Bruin blijkt dat de commissie
ontkent dat hierover advies is verstrekt,
• Uit diezelfde brief blijkt dat de commissie MER zichzelf ook niet bevoegd acht
hierover beleidsadvies te geven.
Van mening zijnde dat:
• De Staten meerdere malen verkeerd zijn voorgelicht door Gedeputeerde Staten,
• het huidige beleid zal leiden tot een onzekere gang naar de Raad van State met alle
proceskosten van dien.
Spreken hun afkeuring uit over het gevoerde beleid inzake de RijnGouweLijn.
En gaan over tot de orde van de dag.
E.M.L.H. Maassen (SP)
-G»WuiiK,Lcr (DCCy^

MOTIE

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 25/06/2008,
Naar aanleiding van agendapunt van PS nr. 2, 8e partiele herziening streekplan
Zuid-Holland West 2003, RijnGouweLijn Oost (5950)
Onderwerp: besluit niet-m.e.r.-plichtigheid voorleggen aan de Minister van
Binnenlandse Zaken
De staten, gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat:
- aan de 8e partiele herziening streekplan Zuid-Holland West 2003,
RijnGouweLijn Oost geen m.e.r. - procedure is gekoppeld;
- uit jurisprudence inzake de aanleg van spoor t.b.v. lightrailverbinding tussen
Valencia-Taragona blijkt dat het Europees Hof van mening is dat de m.e.r.richtlijn breed geVnterpreteerd moet worden;
- het Europees Hof in bovenstaande jurisprudence heeft geredeneerd dat ook
voor een deel van het traject de aanleg m.e.r.-plichtig is;
Overwegende dat:
- Bovenstaande onduidelijkheid schept inzake de al dan niet m.e.r.plichtigheid van de 8e partiele herziening streekplan Zuid-Holland West
2003, RijnGouweLijn Oost;
- Provinciale Staten veel waarde hecht aan zorgvuldige besluitvorming op basis
van de daarvoor geldende wet- en regelgeving;
Nodigen GS uit:
- Het voorliggende besluit inzake de 8e partiele herziening streekplan ZuidHolland West 2003, RijnGouweLijn Oost ter beoordeling aan de Minister van
Binnenlandse Zaken voor te leggenWv,
/»*•»• l
J

en gaan over tot de orde van de dag.

1. G. Wenneker (D66)
2.

^
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AMENDEMENT
Agendapunt: 3
Voorstelnr. : 5943
Onderwerp : Partiele herziening Streekplan Zuid-Holland Zuid; Hoeksche
Waard regeling bedrijventerrein Binnenmaas.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 25 juni 2008 ter behandeling van
statenstuk met nummer 5948 betreffende de vaststelling van de partiele herziening Streekplan
Zuid-Holland Zuid; Hoeksche Waard regeling bedrijventerrein Binnenmaas;

Besluiten:
het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, als volgt:
I.

Aansluitend aan onderdeel 2 van het ontwerpbesluit wordt ingevoegd, de tekst:
"3. De streekplankaart Streekplan Zuid-Holland Zuid, Hoeksche Waard als volgt te
wijzigen: De aanduiding van de locatie Tuinzigt/Evides in de kern 's-Gravendeel,
gemeente Binnenmaas wordt gewijzigd van Openluchtrecreatiegebied of stedelijk
groen (lichtgroen) in Stads- en dorpsgebied (rood) en dit door te laten werken in de
tekst van het ontwerpstreekplan die ter inzage wordt gelegd."

Toelichtinq:
In de nota van beantwoording bij de streekplanherziening streekplan Zuid-Holland Zuid 2000 voor het
deelgebied Hoeksche Waard staat als reactie op een inspraakreactie voor dit gedeelte van de kern
's-Gravendeel, gemeente Binnenmaas vermeld dat een en ander alsnog op de plankaart wordt
aangepast. Dit laatste is helaas bij de vaststelling op 31 januari 2007 niet doorgevoerd. Met dit
amendement bij deze partiele herziening streekplan Zuid-Holland Zuid Hoeksche Waard, Regionaal
Bedrijventerrein Binnenmaas, wordt deze correctie gelijktijdig meegenomen.
Het betreft hier een waterwinlocatie welke niet meer in gebruik is. De huidige streekplanaanduiding is
niet in overeenstemming met het feitelijk gebruikt, zou eigenlijk een bedrijfsbestemming moeten zijn.
Gezien die situering van dit gebied, het huidige gebruik en de wensen die bij de Gemeente
Binnenmaas leven bestaat er geen bezwaar de bestemming Stads- en dorpsgebied toe te l^ennen.
**>
i,
1.

2.

3.

, ,H. van Dieren (ChristenUnie/SGP)
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Amendement partiele herziening streekplanherziening Hoeksche Waard
Evidesterrein
1. Uitbreiding stads- en dorpsgebied

ScnenKet.dijk \
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i
19-6-2008
© Provincie Zuid-Holland Kartdgrafie 08.1105^

H
MOTIE
Agendapunt
Voorstel nr.
Onderwerp

3
5948
Partiele herziening Streekplan Zuid-Holland Zuid; Hoeksche
Waard regeling bedrijventerrein Binnenmaas.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 25 juni 2008 ter behandeling van
statenstuk met nummer 5948 betreffende de vaststelling van de partiele herziening Streekplan
Zuid-Holland Zuid; Hoeksche Waard regeling bedrijventerrein Binnenmaas;
Constaterende dat:
de locatie Tuinzigt/Evides, gemeente Binnenmaas, kern 's-Gravendeel, gelegen boven de
N217/toegangsweg Kiltunnel te, vanwege de kwaliteit van het water en de beperkte omvang van
de locatie ongeschikt is om als waterwinlocatie te dienen;
Overwegende dat:

-

Gedeputeerde Staten reeds op 11 november 2005 heeft het voornemen kenbaar gemaakt heeft
om op verzoek van Evides N.V. de Grondwatervergunning voor deze locatie in te trekken;
dat het, vooraleer daartoe te kunnen overgaan, op grond van artikel 35, tweede lid van de
Verordening waterbeheer Zuid-Holland vereist is dat de winputten worden afgedicht;
dat indiener(s) van deze motie de informatie bereikt heeft dat een en ander op 10 juni 2008 is
gecontroleerd en daarbij is vastgesteld dat de winputten inderdaad inmiddels zijn gedempt, c.q.
afgedicht;

Verzoeken het college:
1. de procedure te starten voor aanpassing van de Provinciale Milieuverordening, in die zin, dat de
bij deze verordening behorende kaart de locatie Tuinzigt/Evides, gelegen boven de
217/toegangsweg Kiltunnel niet langer wordt aangeduid als milieubeschermingsgebied voor
grondwater;
2. de bestaande vergunning, kenmerk 153163 van de grondwaterwinning te 's-Gravendeel in te
trekken, zodra aan alle voor intrekking geldende vereisten is voldaan;

en gaan over tot de orde van de dag!

O

2.
3.

6.
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AMENDEMENT

RIJNLANDROUTE
Agendapunt
Voorstel nr.
Onderwerp

:4
: 5953
: Maatschappelijke Kosten Baten Analyse RijnlandRoute

_

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 25 juni 2008 ter behandeling van statenstuk 5953 (agendapunt 4)
inzake de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse RijnlandRoute,
besluiten:
het voorliggende ontwerpbesluit (versie d.d. 25 juni 2008) als volgt te wijzigen:
de overwegingen bij het besluit kmam worden als
volgt aangevuld::
Het op verzoek van de Statencommissie Mobiliteit,
Kennis en Economie tot stand gekomen advies van de
Randstedelijke Rekenkamer, waarin o.a. wordt gesteld
dat een nul(plus)-variant in de MKBA-fase noodzakelijk
is om te voorkomen dat te gemakkelijk tot een
ingrijpend project wordt besloten;
Mede in verband hiermee: de wens om de door GS in
de commissie MKE op 11 juni gedane toezeggingen
over het in de vervolgfase alsnog opnemen van een
nul(plus(plus)) variant nader uitgewerkt in dit besluit te
expliciteren en verhelderen;
De inspraakreacties van vele burgers en organisaties,
die zich hebben ingespannen om niet alleen kritiek te
leveren maar ook alternatieven aan te dragen die het
verdienen zeer serieus genomen te worden;
10. De wens om te komen tot een maximaal politiek en
maatschappelijk draagvlak voor de RijnlandRoute, o.a.
als middel om te daadwerkelijke realisatiekansen te
optimaliseren en de vertragingsrisico's te
minimaliseren.
het besluit wordt per punt als volgt gewijzigd cq
aangevuld:
te onderschrijven de uitkomst van de trechtering door
Stuurgroep RijnlandRoute gemaakt op grond van de
MKBA voor:
- het afvallen van het Korte Vliet trace en de Buitenomvariant ten westen van de A44 in de vervolgfase
(Project-m.e.r.);
- het opnemen van het N11-west trace en de N206
(Tjalmaweg) als voorkeursalternatief in de vervolgfase
(Project-m.e.r.)

7.

in te stemmen met het volwaardig opnemen in de
vervolgfase (Project-m.e.r.) van een modulair opgebouwd
nul-plus(plus)alternatief, zijnde een ingrijpende
opwaardering van het bestaande trace, zodat
a. (nul-plus): alsnog een vergelijking wordt gemaakt met
een serieuze nuloptie (een pakket van maatregelen om de
bestaande verkeersproblematiek aan te pakken), en
b. ("nul-plusplus"): het aangedragen alternatief "Churchill
Avenue" zoals beschreven in de notitie "Alternatieven ypor
de RijnlandRoute" (Wijkraad Stevenshof, 27 mei 2008)
serieus en volledig wordt meegenomen
GS opdracht te geven tot het uitvoeren van een quick
scan m.b.t. het aangedragen alternatief "A Spoortrace"
zoals beschreven in de notitie "Alternatieven voor de
RijnlandRoute" (Wijkraad Stevenshof, 27 mei 2008), zulks
onder de volgende aanvullende voorwaarden:
a. de quick scan wordt uitgevoerd door een
onafhankelijke derde partij, niet zijnde de opsteller van de
huidige MKBA;
b. berekeningen en inschattingen worden zoveel mogelijk
volgens de MKBA-systematiek gemaakt;
c. de indieners van het alternatief worden uitdrukkelijk bij
uitvoering van de quick scan betrokken;
d. de resultaten van de quick scan worden z.s.m. ter
kennis van de commissie MKE gebracht en aldaar en
zonodig in PS besproken;
e. bij voldoende aantrekkelijkheid van de variant zal deze
alsnog (zonodig via een MKBA-aanvulling) in de Projectm.e.r. worden betrokken.
r GS jgeplande
fluit§€<5emde
besluit.

Toelichting
• Het doel van dit amendement is, het ontwerpbesluit helderder en scherper te maken en de kansen op een groter
politiek en maatschappelijk draagvlak te optimaliseren.
• Dit amendement bereikt zijn doelen door:
- een oplossing te bieden voor dicussies over de vraag, of de MKBA zonder een nul-plusalternatief wel tot
conclusies zou kunnen leiden.
- helderder te maken hoe het aangedragen alternatief "Churchill Avenue" als variant zal worden meegenomen
- de aangedragen variant "A - Spoortrace" (interessant o.a. vanwege de tracelengte) eveneens een plaats te
geven als (in een quick scan) mee te nemen variant.
1.

MA Loose (PvdA)

2.
-
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MOTIE
Agendapunt

:2

Voorstelnr.

: 5953

Onderwerp

: Kosten baten analyse Rijnlandroute.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 25 juni 2008 ter behandeling van
statenstuk met nummer 5953 betreffende de kosten baten analyse Rijnlandroute;
Constaterende dat:
De aanleg van de Rijnlandroute stuit op veel maatschappelijke weerstand;
Omwonenden/belanghebbenden de ontwikkelingen met veel belangstelling volgen;
Betrokkenen zelf met mogelijke alternatieve oplossingen zijn gekomen;
Deze varianten hebben gepresenteerd in de Commissie MKE van 18 juni 2008 ;
De gedeputeerde van Dijk zich zeer onder de indruk toonde van de geleverde kwaliteit;
Overwegende dat:
Het creeren van draagvlak voor de aanleg van de Rijnlandroute van uitermate groot belang is;
De weerstand tegen de door GS ontwikkelde plannen groot is;
Draagvlak voor plannen wordt vergroot door het betrekken van belanghebbenden bij de
ontwikkeling van plannen en de besluitvorming;
Belanghebbenden hebben aangegeven mee te willen denken over mogelijke oplossingen, getuige
de door hen ontwikkelde varianten op de voorgestelde aanleg van de weg;
Gedeputeerde van Dijk toezeggingen heeft gedaan de alternatieven serieus mee te willen nemen
in het proces;
Hiermee mogelijk extra kwaliteit en draagvlak wordt gecreeerd voor deze weg en daarmee de
mogelijke aanleg positief kan worden bemvloed;
Dragen het college op:
1. De in de commissie MKE aangeboden extra varianten te onderzoeken op kwaliteit en
haalbaarheid;
2. De resultaten van het onderzoek te bespreken met door de indieners aangewezen
vertegenwoordigers en daarbij de gemaakte keuze te motiveren;
3. Indien mogelijk de variant die als resultaat van dit onderzoek is ontstaan mee te nemen als
serieuze onderzoeksvariant in de komende^^^MER procedure;
en gaan over tot de orde van de dag!
1

'
2.
3.

Jose^lwi^^^EN LINKS)
^'

Motie
Provinciale Staten van Zuid-Holland, bijeen 25 juni 2008, ter behandeling van de
Maatschappelijke Kosten-Baten analyse (MKBA) van de Rijnlandroute
Constaterende dat:
• TNO en Witteveen + Bos in him second opinions stellen dat de MKBA niet het
vereiste nulplusalternatief bevat,
• de Randstedelijke Rekenkamer die conclusie tot tweemaal toe heeft
onderschreven,
• het nulplusalternatief nu niet is onderzocht,
• Het nulplusalternatief van verschillende zij den, waaronder de gemeente
Voorschoten en de Randstedelijke Rekenkamer, wordt genoemd als een kansrijk
trace.
Overwegende dat:
• De MKBA bij uitstek de fase is om alternatieve routes te wegen,
• de MER-fase vooral de voorkeursvariant onderzoekt,
• een procedureel juist uitgevoerde MKBA juridische risico's voor de provincie
verminderd.
Verzoeken Gedeputeerde Staten:
De MKBA aan te houden en opnieuw te herzien in overeenstemming met de aanbevelingen
van de Randstedelijke Rekenkamer. Hiervoor moet een nulalternatief zoals omschreven in de
leidraad-Overzicht Effecten Infrastructuur aan de MKBA worden toegevoegd.
En gaan over tot de orde van de da:
E.M.L.H. Maassen (SP)
G. Wenneker (D66)
T.E.J. Chung (GroenLinks)
A.H.K van Viegen (PvdD)

Motie
Provinciale Staten, in vergadering bijeen d.d. 25-6-2008, ter behandeling van de
Interim-overeenkomst hoofdlijnen Bestuurs Overeenkomst II (agendapunt 5)
Overwegende dat:
•

het van fundamenteel belang is voor Provinciale Staten om inzicht te krijgen in het
effect van de RijnGouwelijn op het vervoersnetwerk als geheel, omdat kennis van
die effecten de kern vormen van een redelijke afweging over het project
RijnGouwelijn.

Constaterende dat:
•

exploitatiecijfers zoals gewenst in deze motie, wel al beschikbaar zijn voor het
deelproject RGL-West (in het Eindconcept Vervoerwaarde en exploitatie, bijlage bij
het Eindconcept TracenotaMER RijnGouwelijn West Fase 2), maar niet voor het
deelproject RGL-Oost.

Vraagt het college:
•

deze cijfers voor het tekenen van een tweede Bestuursovereenkomst met de
gemeente Leiden op te laten stellen en beschikbaar te stellen aan Provinciale
Staten, en deze cijfers te betrekken bij de in de interim-overeenkomst genoemde
second opinion te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.
Erik Maassen (SP)

AMENDEMENT
Kadernota
Agendapunt
Voorstelnr.
Onderwerp

:6
: 5949
: Kadernota 2009-2012

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 25 juni 2008 ter behandeling van voorstel 5949
(agendapunt 6) Kademota 2009-2012 besluiten:
a) Achter beslispunt 1 (De Kadernota 2009 - 2012 vast te stellen) het volgende beslispunt toe te voegen:
2)

Over de intensiveringen in het meerjarenbeeld van de kademota te besluiten bij de begroting, en
daarbij te betrekken een overzicht van de inzet van de volledige opbrengst van 'provincie nieuwe stijl'
in relatie tot de gewenste en te verwachten maatschappelijke effecten.

b) De beslispunten 2 en 3 door te nummerep.

".- '!>.'•!:,;-: ZUIDHOLLAND
Amendement Modal split - Programmes 2, integrale bereikbaarheid
Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 25 juni 2008 ter
bespreking van de Kadernota,^
Besluiten,
I. De eerste regel met percentages van de tabel "Wat willen we bereiken" naast
"Betere bereikbaarheid door een intergrale benadering van het
bereikbaarheidsvraagstuk en intensivering van het OV-gebruik" op biz 15 te
wijzigen
II. De nieuwe percentages OV-aandeel als volgt vast te stellen: 2009 12,8 % (nu
12,3%), 2010 13,3 % (nu!2,4%) en 2011 13,8% (nu 12,5%)
en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting;
De brandstofprijzen stijgen steeds verder. Dit is een uitgelezen kans om mensen ertoe te
bewegen om over te stappen naar het openbaar vervoer. In andere Europese landen
slaagt men erin om bv. het vervoer per spoor sterk te laten toenemen. Dat moet in onze
provincie toch ook lukken onder de huidige omstandigheden.
De bereikbaarheid ondanks de stijgende branstofprijzen onder druk door het steeds
toenemende verkeer. Daarom is een kwaliteitsslag en kwantiteitsslag noodzakelijk. Een
kwaliteit- en kwantiteitsslag bij het Openbaar Vervoer levert het meeste rendement op,
Dit wordt breed onderschreven. Daarom is het van belang dat het OV-gebruik sneller
groeit. Deze groei kan en zal de druk op het wegennet helpen verminderen. Daarom
moeten de doelstellingen mbt het OV-gebruik naar boven worden bijgesteld. Een extra
groei van 0,5% ten opzichte van automobiliteit is realistisch en haalbaar, met de juiste
inspanningen.
Uit onderstaande staatje blijkt dat het aandeel OV in ons land ver achterblijft bij de
omringende landen. De ambitie zou moeten zijn dat het aandeel OV in 2011 weer bijna
op het niveau wordt gebracht van 1999. Het percentage Openbaar Vervoer-aandeel in de
Modal Split, betere bereikbaarheid door een integrale benadering, zou daarvoor jaarlijks
moeten worden verhoogd 0,5% (nu 0,1%).
Groei van het reizigersverkeer per spoor in 2006 (reizigerskilometers):
-

ATOC (UK): +8,2% (Overkoepeling Engelse Spoorwegen)
SNCF: +4,4% (Franse Spoorwegen)
IMMBS: +3,4% (Belgische spoorwegen)
DB: +0,9% (Duitse spoorwegen)
NS: +0,9% (Nederlandse Spoorwegen)

Ondertekenaars:
1.

Oscar Dijkhoff (GroenLinks)
Jose Chung (GroenLinks)
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Kadernota
Agendapunt
Voorstelnr.
Onderwerp

6
5949
Kadernota 2009-2012

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 25 juni 2008 ter behandeling van voorstel 5949
(agendapunt 6) Kadernota 2009-2012 besluiten:
a) Achter beslispunt 1 (De Kadernota 2009 - 2012 vast te stellen) de volgende beslispunten toe te voegen:
2)

3)

Over de intensiveringen in het meerjarenbeeld van de kademota te besluiten bij de begroting, en
daarbij te betrekken een overzicht van de inzet van de volledige opbrengst van 'provincie nieuwe stijP
in relatie tot de gewenste en te verwachten maatschappelijke effecten.
Bij de begroting Provinciale Staten helder inzicht te geven in de nadere uitwerking en invulling van de
in de Kadernota voorgenomen bezuinigingen.

b) De beslispunten 2 en 3 door te
Ron Hillebrand (PvdA)
Frederik van der Dussen (WD)
Oscar Dijkhoff (GL)
Geertjan Wenneker (D66)
«iS»

Hans Deemoed (CDA)
Servaas Stoop (Chr.Unie
Carla van Viegen
Betty Trinthamer (OFT)
Ronald S0rensen (LZH)

Motie: Noodplan opvang jeugd onterecht in jeugdgevangenis
Provinciale Staten, bijeen in vergadering op 25 juni 2008 ter bespreking van de Kadernota
2009-2012 C
Gehoord hebbende de discussie in de statencommissie Samenleving op 18 juni 2008,
Overwegende dat,
• Elk kind recht heeft op j eugdzorg,
• Kinderen en jongeren niet ten onrechte in een jji (justitiele jeugdinrichting) moeten
verblijven,
• Het uit gebrek aan jeugdzorgplaatsen (open, gesloten en crisisopvang) toch voorkomt
dat jeugdigen in een jji zitten zonder dat zij een strafbaar feit hebben gepleegd,
Constaterende dat,
• Het tot 2010 mogelijk is om jongeren met een machtiging voor een crisisplaats onder
te brengen in een jji, ondanks een wijziging in de Wet op de jeugdzorg,
• De nieuw te realiseren jeugdzorgplaatsen naar verwachting in 2010/201 1 beschikbaar
zullen zijn in deze provincie,
Voorts overwegende dat,
• Het voor jongeren die jeugdzorg nodig hebben en niet strafrechtelijk in een
jeugdgevangenis zitten, het niet bevorderlijk is voor hun herstel om aan een
gevangenisregime te worden onderworpen,
• Ook voor familieleden van kinderen, die onterecht in een jeugdgevangenis zitten, het
aangrijpend is en het gezinsleven (verder) kan compliceren,
• Het zeer wenselijk is deze jongeren op een andere manier op te vangen en zorg te
bieden dan in een jeugdgevangenis.
Verzoeken Gedeputeerde Staten,
een Noodplan op te stellen voor opvang en hulp aan kinderen en jongeren die zonder
strafrechtelijke maatregel in een jji zitten, tot de nieuwe gesloten jeugdzorgplaatsen in ZuidHolland gereed zijn. Dit noodplan aan Provinciale Staten voor te leggen en te betrekken bij
het eerstvolgende debat over jeugdzorg in September 2008.
Eva de Bakker (SP)

MOTIE indicator luchtkwaliteit
Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 25 juni 2008, ter
bespreking van de Kadernota,^
constaterende dat,
9 volgens cijfers van de Wereld Gezondheidsorganisatie jaarlijks zo'n 3600
Nederlanders overlijden als gevolg van luchtvervuiling,
• dit in Zuid-Holland waarschijnlijk zo'n 1000 doden per jaar betreft,
• in het coalitieakkoord is afgesproken om nog in 2008 een Regionaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vast te stellen,
9 in het coalitieakkoord is afgesproken om nog in 2008 een indicator te
ontwikkelen voor het aantal blootgestelden boven de grenswaarden/normen ten
aanzien van luchtkwaliteit, stank, geluid en externe veiligheid,
van mening dat,
• inwoners van Zuid-Hollanders recht hebben op een gezonde luchtkwaliteit, die in
elk geval voldoet aan de daarvoor geldende grenswaarden/normen,
• de provincie een stevig beleid moet voeren, opdat het aantal doden als gevolg
van luchtkwaliteit fors wordt teruggedrongen,
9 een goede indicator, die het aantal blootgestelden aan normoverschrijdingen van
fijnstof en NOx weergeeft, daarvoor het beginpunt moet zijn,
dragen Gedeputeerde Staten op,
• de indicator luchtkwaliteit zodanig te ontwikkelen dat deze ik elk geval aangeeft
hoeveel blootgestelden er in Zuid-Holland zijn aan normoverschrijdingen ten
aanzien van fijnstof en NOx,
9 de ontwikkeling van deze indicator zodanig te versnellen dat deze, inclusief een
nulmeting, tijdens de bespreking van de begroting 2009 ter beschikking staat
aan Provinciale Staten,
en gaat over tot de orde van de dag,
1. Oscar Dijkhoff (GroenLinks) ( yj>p^fj|
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Motie Investeren in Mensen Jeugdzorg'
Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 26 juni 2008, behandelend de Kadernota
2009-2012 incl. PNS (5949),
Constaterende dat
*

de medewerkers in de jeugdzorg te maken hebben met een erg hoge
regeldruk en de daarbij behorende administratieve rompslomp;

*

de wachtlijstenproblematiek in de jeugdzorg alleen weggewerkt kunnen
worden door de inzet van goed gekwalificeerde en goed geequipeerde
medewerkers van de jeugdzorg middels directe clientencontact;

*

grofweg er gezegd kan worden dat 70 % van de tijd van een medewerker van
de jeugdzorg opgaat aan niet-clientencontact;

Overwegende dat
*

de jeugdzorg primair aan de betrokken jongeren ten goede moet komen;

*

de provincie ernaar streeft de wachtlijstproblematiek structureel aan te
pakken;

*

de provincie ernaar streeft de ervaren regeldruk te verminderen met 25% in
2011;

Van mening
*

is dat de medewerkers in de jeugdzorg in eerste instantie geen
administratieve functie ambieren maar willen werken en investeren in mensen;

Dragen het college op
*

in de uitvoeringsprogramma Jeugd concrete voorstellen worden opgenomen
om de percentage niet-clientencontacturen van de medewerkers substantieel
te reduceren;

en gaan over tot de orde van de dag.
1. O.J. Dijkhoff-GroenLinks
2. Eva de Bakker - SP

3.
4.
5.

^faj|/y^

M;>' ZUIDHOLLAND
Motie inrichten nieuwe gebieden met aandacht voor gebruik duurzame energie

Provinciale Staten van Zuid Holland in vergadering bijeen op 25 juni 2008

4er ^^^

W* C&L Ujufer i/voltx C

Constateren dat
Energievraagstuk een van de meest prangende vraagstukken is van deze tijd, omdat de vraag het
aanbod overstijgt en deze discrepantie in de toekomst alleen maar zal toenemen
Dit leidt tot uitbreiding van energie-leveringsvormen waarmee een ongewenste extra toename
ontstaat van de uitstoot van CO2
Deze ontwikkeling haaks staat op het halen van de doelstelling om tot een reductie van uitstoot van
CO2 te komen van 20%
Er andere vormen van energie opwekking zijn die dit nadeel niet kennen, zoals bv aardwarmte en
warmte kracht koppeling, waar m.n. in de tuinbouw al de nodige ervaring mee is opgedaan
Overwegende dat
In de Zuidplaspolder nu het stadium is bereikt om over te gaan tot de inrichting van
bedrijventerreinen, tuinbouwgebieden en woonwijken
De huidige ontwikkeling in de tuinbouw de mogelijkheid biedt voldoende energie te produceren
volgens bovenstaand principe om een innovatieve energie koppeling tussen deze bedrijven en
woonwijken rendabel te maken en daarmee substantieel bij te dragen aan de beoogde CO2reductie
In de Zuidplaspolder dus nu bij uitstek de kans geeft om te investeren in een innovatieve en
duurzame energiehuishouding omdat hier voldoende schaalomvang kan worden gerealiseerd
teneinde de opgewekte energie weer lokaal te kunnen gebruiken.
Dragen het college op
Rekening te houden met deze mogelijkheid en het gebruik van deze energie vormen optimaal te
verwezenlijken bij het ontwerpen en realiseren van deze gebieden
Zorg te dragen voor de verwezenlijking van de vereiste infrastructuur ©wteafbf^^^

§ebaH&4e4mteefw^
•
•

Daartoe een duidelijk pakket van eisen op te stellen voor de projectontwikkelaar die dit gebied zal
gaan ontwikkelen
Zorg te dragen voor een dusdanige uitwerking van het plan dat het als voorbeeld gebruikt kan
worden voor toekomstig te ontwikkelen gebieden en als innovatieve kennis kan worden
geexporteerd.

En gaan over tot de orde van de dag

Motienr.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratic
FRACTIE PROVINCIALE STATEN ZUID-HOLLAND

MOTIE
Bestuurskrachtmeting Provincie
Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 25 juni 2008,
gehoord de beraadslaging: 0\h&|L (jLsL \A^du ^o4^ C.
"
Constaterende dat
•
•

de vorige bestuurskrachtmeting van de provincie in 2004 (met rapportage in 2005)
heeft plaatsgevonden;
de commissie Costing de horizontale controle van Provinciale Staten op Gedeputeerde
Staten heeft aanbevolen.

Overwegende dat
•

de programma's Provincie Nieuwe Stijl (PNS) en Organisatie van de Toekomst (OVT)
naar verwachting bijdragen aan de bestuurskracht van de provincie.

Zijn van mening dat
•
•

een bestuurskrachtmeting van de provincie thans wederom is gewenst om inzicht te
krijgen in de ontwikkeling sinds 2004;
een periodieke bestuurskrachtmeting bijdraagt aan de controlerende rol van
Provinciale Staten, zeker tegen de achtergrond van PNS en OVT.

Spreken uit dat
•

de provincie Zuid-Holland in 2008 de opdracht geeft voor een bestuurskrachtmeting
naar de eigen organisatie (met rapportage in 2009), conform de eerdere bestuurskrachtmeting.

En gaan over tot de orde van de dag.
1)
2)
3)

F . V f r d e O l u s s e n (WD)

MOTIE
Datum

: 25 juni 2008

Onderwerp

: Motie uitstel besluitvorming Kadernota 2009-2012 inclusief PNS

Provinciale Staten van Zuid-Holland in vergadering bijeen op 25 juni 2008 ter bespreking van
agendapunt 6 (bespreekpunt 5949).
Gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:
• het implementatieplan PNS nog niet beschikbaar is;
• de effecten, dan wel de consequenties van een vastgestelde Kadernota nu niet
duidelijk zijn;
• de bezuinigingstaakstelling nog onvoldoende helder is uitgewerkt en weergegeven;
• nog niet definitief is vastgesteld welke taken worden afgestoten en welke behouden
worden;
• nog niet definitief is vastgesteld welke organisaties wel, dan wel geen subsidie meer
van de provincie ontvangen;
overwegende dat:
• het moeilijk is om een zinvol en onderbouwd oordeel te vormen over de door het
college ingeschatte financiele effecten van die uitwerking PNS, indien er nog geen
implementatieplan beschikbaar is;
• onvoldoende is vastgesteld op welke wijze de bureaucratie door de provincie wordt
teruggedrongen;
• onvoldoende duidelijk is aangegeven op welke wijze de wachtlijsten van de jeugdzorg
worden teruggedrongen;
• het onduidelijk is of de voorstellen PNS op een voldoende zorgvuldige wijze zijn
besproken met alle maatschappelijke instanties en organisaties, die nadelige
gevolgen ondervinden van voorstellen van PNS, zodat niet duidelijk is welke
aanpassingen er mogelijk nog nodig zijn;
draagt het College van Gedeputeerde Staten op:
de besluitvorming van de Kadernota 2009-2012 uit te stellen totdat de bovenstaande
overwegingen en constateringen helder in beeld zijn gebracht;

en gaat over tot de orde van de dag.
A.H.K. van
Partij voo
Pro

m

MOTIE
Datum

: 25 juni 2008

Onderwerp

: Motie stimuleren biologische streekproducten

Provinciale ^taten van Zuid-Holland in vergadering bijeen op 25 juni 2008 ter bespreking van
agendapunt fKbespreekpunt 5944*.
J
Gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:
• het duurzaamheidsoffensief een speerpunt van de coalitie is;
• op 28 mei door Provinciale Staten een motie is aangenomen, waarin aan GS is opgedragen
om in beleidsvoorstellen op terreinen waar dierenwelzijn in het geding is, dierenwelzijn mee te
nemen in de belangenafweging die ten grondslag ligt aan de beleidsadvisering en gevraagde
besluitvorming en in deze beleidsvoorstellen expliciet aan te geven wat het effect van het
voorgenomen beleid is of kan zijn op het welzijn van dieren, op welke wijze negatieve effecten
tot een minimum beperkt zijn en welke belangenafweging geleid heeft tot het voorgenomen
beleid i.e. de voorgestelde besluitvorming;
• duurzaam consumeren consumeren is zonder dat het milieu er ernstige schade van
ondervindt, zonder dat mensen er onder lijden en mede in het belang is van dierenwelzijn;
overwegende dat:
• dat de provincie een belangrijke taak heeft in het milieubeleid;
• dat duurzaam denken tot duurzaam handelen moet leiden;
• in het kader van een duurzame economie (programma 3) het van belang is dat
vervoersstromen worden teruggedrongen;
• in het kader van vermindering van vervoerstromen, het tegengaan van CO2 uitstoot, een
duurzaam milieu, het van belang is de vervoersweg van producten te verminderen;
• het promoten van streekgebonden biologische producten een bijdrage levert aan de
vermindering van de vervoersstromen van producten en bijdraagt aan een duurzame
levensstijl;
• het een positieve impuls geeft aan kleinschalige economie, en wel de biologische land- en
tuinbouw, in onze provincie;
draagt het College van Gedeputeerde Staten op:
via bestaande informatiekanalen en via inpassing in de bestaande provinciale website informatie
te geven over verantwoorde en streekgebonden biologische producten in Zuid-Holland (via
bijvoorbeeld een link naar de website van Biologica);
en gaat over tot dejDrde van de dag
A.H.K. van
Party voou
ProviodJi^rStaten Zuid-Holland

Amendement: niissie jeugdzorg
Provinciale Staten, bijeen in vergadering op 25 juni 2008 ter bespreking van de Voorjaarsnota
2008,
Gehoord hebbende de discussie in de statencommissie Samenleving op 18 juni 2008,
Constaterende dat,
« De huidige missie van Programma 4 is:
"De Provincie Zuid-Holland wil dat iedereen sociaal en cultureel betrokken is bij de samenleving
en richt zich hierbij in het bijzonder op de kansen voor jongeren om zich te ontplooien"

Overwegende dat,
• Jeugdzorg een wettelijk provinciale taak is,
• Het wenselijk is de zorg voor kinderen en jongeren scherper te benoemen als missie,
• De provincie kinderen en jongeren gelijke kansen moet bieden op een toekomst
Voorts overwegende dat,
• Het college heeft aangegeven niet tegen het Verdrag inzake de Rechten van het Kind
in te willen gaan,
• Nederland sinds 1995 gehouden is zich aan dit Verenigde Naties verdrag te houden,
Besluit de missie van Programma 4, Maatschappelijke Participatie, te wijzigen in:
"De Provincie Zuid-Holland wil dat iedereen sociaal en cultureel betrokken is bij de
samenleving. De Provincie voert haar wettelijke taak van Jeugdzorg naar behoren uit en
biedt kinderen en jongeren gelijke kansen op een gezond en zelfstandig leven in de
maatschappij. Hierbij heeft de Provincie het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind
hoog in het vaandel "

Eva de Bakker (SP)

MOTIE
Datum

: 25 juni 2008

Onderwerp

: Motie extra beschermingsmaatregelen natuurgebieden

Provinciale Staten van Zuid-Holland in vergadering bijeen op 25 juni 2008 ter bespreking van agendapunt 6
(bespreekpunt 5945).
Gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:
»
het duurzaamheidsoffensief een speerpunt van de coalitie is;
» op 28 mei door Provinciale Staten een motie is aangenomen, waarin aan GS is opgedragen om in
beleidsvoorstellen op terreinen waar dierenwelzijn in het geding is, dierenwelzijn mee te nemen in de
belangenafweging die ten grondslag ligt aan de beleidsadvisering en gevraagde besluitvorming en in
deze beleidsvoorstellen expliciet aan te geven wat het effect van het voorgenomen beleid is of kan zijn
op het welzijn van dieren, op welke wijze negatieve effecten tot een minimum beperkt zijn en welke
belangenafweging geleid heeft tot het voorgenomen beleid i.e. de voorgestelde besluitvorming;
•
specifiek dierenwelzijnsbeleid ontbreekt in de Kadernota 2009-2012;
overwegende dat:
®
•
®
•

in aansluiting op het duurzaamheidsoffensief (genoemd in het coalitieakkoord 2007-2011), het van
belang is dat de provincie het milieu en het behoud van een geschikte leefomgeving voor mens en dier
nadrukkelijk meeweegt;
het bovenstaande tevens van belang is bij de beoordeling van vergunningaanvragen van bedrijven of
projectontwikkelaars;
de voorstellen in deze motie passen binnen de provinciale bijdrage van de natuur- en
recreatieschappen;
dierenwelzijnsbeleid van belang is voor een goede kwalitatieve en duurzame leefomgeving;

draagt het College van Gedeputeerde Staten op:
het in 2008 laten uitvoeren van een evaluatie naar de aanwijzing en bescherming van
verzuringsgevoelige natuurgebieden op basis van ontwikkeling van de aanwezige
indicatorsoorten met als doel zo nodig het beleid aan te passen om in deze gebieden extra
beschermende maatregelen te nemen;
het niet verder uitbreiden van het door de mens op een verstorende manier in gebruik nemen van
natuurgebieden, gelet op het huidige niveau van exploitatie en vernietiging, in die natuurgebieden die
onder de verantwoordelijkheid vallen van de provincie Zuid-Holland;
uitvoeren van een diereneffectrapportage, bij voorkeur meegenomen in de milieu-effectrapportage, als
vereiste voor de beoordeling van vergunningaanvragen die gevolgen hebben voor de leefomgeving. Dit
onderdeel van de milieueffectrapportage beschrijft de verwachte effecten van de ingrepen op het dier,
maar geeft omgekeerd ook weer welke effecten aanwezige dieren op de plannen kunnen hebben
(bijvoorbeeld bij de inrichting van een waterrijk gebied, een natuurgebied of een bosbestand nabij drukke
wegen of een vliegveld);
deze onderwerpen integraal mee te nemen in de Kadernota 2009-2012;
en gaat over tot de orde van de dag.
1. A.H.K. van Viegen

2. J. Chung (GRQPIflLINKS)

Amendement
Implementatie nWro (5954)
Provinciale Staten van Zuid Holland, in vergadering bijeen op 25 juni 2008,
Gezien het belang van een goede en verantwoorde voortzetting van het ruimtelijke
ordeningsbeleid na de invoering van de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening op 1 juli 2008,
gelezen het voorstel van GS zoals verwoord in het ontwerpbesluit Interim-beleid WRO, CBESLUITEN
besluit onder punt f. pagina 3 "interim-verordening. ... Gewaarborgd is" te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
"Op korte teraiijn een provinciale ruimtelijke verordening vast te stellen waarin
provinciale ruimtelijke belangen geborgd worden en Gedeputeerde Staten op te dragen
deze verordening voor te bereiden."

"GS op te dragen totdat de verordening is vastgesteld de commissie R&W in kennis te
stellen van een voornemen tot een reactieve aanwijzing op basis van de onder g.
genoemde provinciale belangen."

Frank Johan Hoogendam

SP

MOTIE
monitoring bestemmingsplannen

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 25 juni 2008, ter bespreking
van het interim beleid naar aanleiding van de nieuwe Wet ruimtelijke
constaterende dat,
• met ingang van 1 juli 2008, gemeentes een bestemmingsplan(wijziging) kunnen vaststellen zonder dat daarvoor een goedkeuring door de provincie is vereist,
9 de provincie niettemin door zienswijzen in te dienen en reactieve aanwijzingen te geven
gemeentes kan opleggen om aan provinciale ruimtelijke belangen te voldoen,
van mening dat,
@ de provincie een bestemmingsplan(wijziging) nog slechts hoeft te toetsen aan provinciale
ruimtelijke belangen, en dus niet meer aan allerlei andere (wettelijke) bepalingen,
9 handhaven van provinciale ruimtelijke belangen van groot maatschappelijk belang is,
* de provincie daartoe elk(e) bestemmingsplan(wijziging) moet toetsen,
• deze toetsing gewaarborgd is wanneer de provincie bij ieder(e) bestemmingsplan(wijziging) tijdig een reactie/zienswijze opstelt en verstuurt,
* zo spoedig als mogelijk een reactieve aanwijzing te geven wanneer de zienswijze niet
(volledig) blijkt te zijn overgenomen,
dragen Gedeputeerde Staten op,
® om ieder(e) bestemmingsplan(wijziging) die betrekking heeft op Zuid-Hollands grondgebied te toetsen aan provinciale ruimtelijke belangen,
® naar aanleiding van deze toetsing altijd tijdig een reactie/zienswijze in te dienen,
9 Provinciale Staten periodiek te informeren over het aantal, de aard en de tijdigheid van de
ingediende reacties/zienswijzen en gegeven reactieve aanwijzingen, en van de reactie
hierop door gemeentes,
en gaan over tot de orde van de dag.
1. Oscar Dijkhoff (GroenLinks)
2. Chris Schaapman (CU/SGP)
3. Ton van der Stoep (CDA)
4. Tea J
5.

6.

7.
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