BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
24 SEPTEMBER 2019
Besluitenlijst van de vergadering 17 september 2019 vastgesteld.

A1 / Potjer
PZH-2019-696855571

Klimaatakkoord
Advies
1. Vast te stellen het Statenvoorstel Klimaatakkoord waarin PS worden
voorgesteld in te stemmen met het Klimaatakkoord;
2. Onder voorbehoud van instemming van Provinciale Staten conform het
Statenvoorstel, te machtigen de voorzitter van het IPO-bestuur voor
ondertekening van het Klimaatakkoord namens de Provincie Zuid-Holland;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Klimaatakkoord.
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 dhr. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter van Inter
Provinciaal Overleg, om het Klimaatakkoord met het Rijk namens de Provincie
Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- het GS-voorstel en Statenvoorstel in lijn te brengen met de
modelvoordracht van het IPO, waaronder het ontwerp-besluit;
- in de stukken ‘opwekking van Wind op Land’ te wijzigen in ‘het opwekken
van Wind op Land’;
- in de stukken de zinsnede ‘in het coalitieakkoord’ te vervangen door ‘wij
als college willen’;
- in het Statenvoorstel op p1, 2e alinea aan de zin ‘maximaal 2 graden
Celsius’ toe te voegen ten opzichte waarvan er gerekend wordt indien
deze aanvulling past binnen de tekst van het Klimaatakkoord/de
modelvoordracht van het IPO;
- in het Statenvoorstel op p12 bij overweging 3 te verwijderen ‘met het
Coalitieakkoord … Zuid-Holland’.

A2 / De ZoeteVan der Hout
PZH-2019-704289180

Aanvaarding regionale kantorenvisie Netwerk Economie Zuid-Holland Zuid
en Monitor kantorenmarkt Zuid-Holland 2019
Advies
1. Vast te stellen de aanvaarding van de regionale kantorenvisie van het
Netwerk Economie Zuid-Holland Zuid.
2. Vast te stellen de GS-brief aan PS over de aanvaarding van de regionale
kantorenvisie van het Netwerk Economie Zuid-Holland Zuid en de Monitor
Kantorenmarkt Zuid-Holland 2019.
3. Vast te stellen de aanvaardingsbrief van de regionale kantorenvisie van het
Netwerk Economie Zuid-Holland Zuid.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de aanvaarding van de regionale
kantorenvisie Netwerk Economie Zuid-Holland.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in
afstemming met mevr. Koning in de brieven aan PS en Netwerk Economie
Zuid-Holland Zuid de gemeente Gorinchem op te nemen, omdat die
gemeente ook een grote transitieopgave heeft.

A3 / Koning

Reactie op de concept ontwikkelingsvisie Zuidplaspolder gemeente
Zuidplas
Advies
1. Vast te stellen de GS-brief aan de gemeente Zuidplas met de reactie op de
concept ontwikkelingsvisie Zuidplaspolder;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie van Gedeputeerde
Staten op de concept ontwikkelingsvisie Zuidplaspolder in de gemeente
Zuidplas.

PZH-2019-707797962
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Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de brief
aan de burgemeester en wethouders van gemeente Zuidplas aan te
scherpen door op te nemen dat:
- de provincie het niet eens is met het gebiedsplan en het proces;
- de belangen integraal afgewogen moeten worden: dat is nu niet goed
gebeurd;
- er geen financiële bijdrage van de provincie komt.
De aangescherpte brief wordt, voordat deze ondertekend en verzonden
wordt, door de portefeuillehouder via de mail met de GS-leden afgestemd.

A4 / De ZoeteVan der Hout
PZH-2019-707118259

Nominatiedossier Limes Werelderfgoed
Advies
1. Vast te stellen de GS-brief waarin GS de Staten informeren over het door
GS vastgestelde nominatiedossier Limes voor het Nederlandse onderdeel
van het Unesco Werelderfgoed Frontiers of the Roman Empire;
2. Vast te stellen de tekst van het nominatiedossier, de sitecatalogus en het
managementplan als nominatiedossier Limes voor het Nederlandse
onderdeel van het Unesco Werelderfgoed Frontiers of the Roman Empire;
3. In te stemmen met het aangaan van een Centrumregeling op grond van de
Wet Gemeenschappelijke Regeling als structuur voor de samenwerking
tussen de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed; en deze verder uit te werken voor inwerkingtreding
per 1 juli 2020;
4. De portefeuillehouder mevrouw W.H. de Zoete - van der Hout te machtigen
tot het aanbrengen van beleidsarme wijzingen in de tekst van het
nominatiedossier naar aanleiding van de zogenaamde completeness check
als onderdeel van de beoordelingsprocedure voor het indienen van het
nominatiedossier Limes bij Unesco;
5. Beschikbaar te stellen van € 180.000 per jaar ten behoeve van de landelijke
limessamenwerking voor de periode 2020-2023;
6. De gedeputeerde Cultuur, mevrouw W.H. de Zoete - van der Hout te
machtigen tot het ondertekenen van de door de drie provincies gezamenlijk
te ondertekenen aanbiedingsbrief van het nominatiedossier aan de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
7. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het nominatiedossier Limes voor
het Nederlandse onderdeel van het Unesco Werelderfgoed Frontiers of the
Roman Empire;
8. De gedeputeerde mevrouw W.H. de Zoete - van der Hout te machtigen tot
de afhandeling van het in gezamenlijkheid van de drie provincies Zuid
Holland, Utrecht en Gelderland op te stellen persbericht bij het
nominatiedossier Limes voor het Nederlandse onderdeel van het Unesco
Werelderfgoed Frontiers of the Roman Empire.
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 W.H. de Zoete - van der Hout ,
gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie Zuid-Holland, om de
Aanbiedingsbrief nominatiedossier Neder-Germaanse Limes aan de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake het transnationale UNESCO
nominatiedossier van de Nedergermaanse Limes met provincies Utrecht en
Gelderland namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in
afstemming met mevr. Koning, dhr. Potjer en dhr. Vermeulen:
- in het GS-voorstel bij adviespunt 5 toe te voegen dat de provinciale
bijdrage onder voorbehoud is van borging in de provinciale Begroting en
vaststelling van die Begroting door PS;
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- uit te zoeken welke beperkingen het kan hebben als de Limes een
Unesco Werelderfgoedsite wordt en om de integrale afweging en
risicoanalyse(s) toe te voegen.

A5 / Vermeulen
PZH-2019-708547290

Intentieverklaring waterstofbussen JIVE2
Advies
1. Aan te gaan de intentieovereenkomst inzake de samenwerking en
kennisuitwisseling op het gebied van inkoop en inzet van 60
waterstofbussen in Nederland met de provincie Flevoland, OV-bureau
Groningen Drenthe en de Staat der Nederlanden (ministerie I&W).
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ondertekening van de
intentieovereenkomst inzake de inkoop en inzet van 60 waterstofbussen.
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 Vermeulen, gedeputeerde Verkeer &
Vervoer van de Provincie Zuid-Holland, om de intentieovereenkomst inzake de
inkoop en inzet van 60 waterstofbussen in Nederland met de provincie
Flevoland, OV-bureau Groningen Drenthe en de Staat der Nederlanden.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A6 / Smit
PZH-2019-698910291

Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort 2020 tot en met 2023
Advies
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst 'Gebiedsgericht
samenwerken in Waterpoort 2020 - 2023', inhoudende een voortzetting
van de samenwerking binnen Waterpoort met als doel de versterking van
de sociaal-economische slagkracht van het gebied. De Samenwerkingswerkingsovereenkomst wordt medeondertekend door de partijen de
provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de gemeenten
Goeree-Overflakkee, Moerdijk, Halderberge, Steenbergen, Bergen op
Zoom en Tholen, Waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat regio West
Nederland-Zuid, Stichting het Noordbrabants Landschap, Vereniging
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap,
Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Avans Hogeschool, HZ
University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences, HAS
Hogeschool, Rabobanken Oosterschelde, Zuidwest-Brabant, Het
Haringvliet en West-Brabant, Suiker Unie, Evides Waterbedrijf, Brabant
Water, Instituut voor Natuureducatie en Milieu (IVN), Havenbedrijf
Moerdijk, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Hiswa Vereniging,
Watersportverbond, Programma DuurzaamDoor, Streekorganisatie
Brabantse Wal, Samenwerkende havens en watersportverenigingen en de
Alliantie Zuiderwaterlinie.
2. De Samenwerkingsovereenkomst conform de mandaatregeling AAA40 te
laten ondertekenen door de programmadirecteur Gebiedsprogramma
Goeree-Overflakkee, mr. A.M. Kleij MPA.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit van
Gedeputeerde Staten tot het aangaan van de
samenwerkingsovereenkomst ‘Gebiedsgericht samenwerken in
Waterpoort 2020 – 2023’.

Besluit

Aangehouden.

A7 / Potjer
PZH-2019-708473361

Zienswijze op Ontwerp Nationale Omgevingsvisie
Advies
1. Vast te stellen de brief “Zienswijze op Ontwerp Nationale Omgevingsvisie”
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2.
3.

aan de minister van Binnenlandse Zaken waarmee Gedeputeerde Staten
hun zienswijze geven op de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie.
Vast te stellen de brief aan PS waarmee zij geïnformeerd worden over de
brief “Zienswijze Ontwerp Nationale Omgevingsvisie” aan de minister van
Binnenlandse Zaken.
Vast te stellen de publiekssamenvatting ‘Zienswijze Ontwerp Nationale
Omgevingsvisie’.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief
aan de minister van BZK:
- op te nemen dat de provincie Zuid-Holland er vanuit gaat dat lopende,
reeds bekende initiatieven worden doorgezet, ook als deze niet specifiek
genoemd staan in de NOVI;
- de passages met daarin ‘MRDH’ na te lopen, te verduidelijken en waar
nodig de benaming aan te passen, waaronder de ‘woningmarktregio
MRDH’;
- de passages over intenationalisering in te korten;
- de 6e alinea op p5 te specificeren door onder andere de corridors te
noemen.

CF1 / Baljeu

Instemming met de (3e) wijziging Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Midden-Holland
Advies
1. In te stemmen met de (3e) wijziging Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Midden-Holland, onder het voorbehoud van toestemming
van Provinciale Staten;
2. Vast te stellen het statenvoorstel waarin Provinciale Staten worden
gevraagd toestemming te verlenen voor instemming met de (3e) wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland;
3. Vast te stellen de brief waarin de Omgevingsdienst Midden-Holland wordt
bericht over de provinciale besluitvorming;
4. Te bepalen dat de (3e) wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Midden-Holland na besluitvorming door alle deelnemers
wordt bekend gemaakt door plaatsing in de Staatscourant;
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de (3e) wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

PZH-2019-706927515

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF2 / Baljeu

Instemming met de (3e) wijziging Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Haaglanden
Advies
1. In te stemmen met de (3e) wijziging Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Haaglanden, onder het voorbehoud van toestemming van
Provinciale Staten;
2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten worden
gevraagd toestemming te verlenen voor instemming met de (3e) wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden;
3. Vast te stellen de brief waarin de Omgevingsdienst Haaglanden wordt
bericht over de provinciale besluitvorming;
4. Te bepalen dat de (3e) wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Haaglanden na besluitvorming door alle deelnemers
wordt bekend gemaakt door plaatsing in de Staatscourant;
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de (3e) wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Haaglanden.

<PZH-nummer>

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF3 / Baljeu
PZH-2019-687122481

Instemming met de (4e) wijziging Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Advies
1. In te stemmen met de (4e) wijziging Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, onder het voorbehoud van
toestemming van Provinciale Staten;
2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten worden
gevraagd toestemming te verlenen voor instemming met de (4e) wijziginging
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;
3. Vast te stellen de brief waarin de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wordt
bericht over de provinciale besluitvorming;
4. Te bepalen dat de (4e) wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid na besluitvorming door alle deelnemers
wordt bekend gemaakt door plaatsing in de Staatscourant;
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de (4e) wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF4 / Baljeu

Zienswijze op het besluit inzake het deelnemen van de OZHZ in een
werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen
Advies
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt
geadviseerd geen wensen of bedenkingen te uiten met betrekking tot het
besluit inzake het deelnemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in
een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen;
2. Vast te stellen de brief waarin de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wordt
bericht over de provinciale besluitvorming;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het ontwerpbesluit inzake het
deelnemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in een
werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen.

PZH-2019-707478228

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF5 / Baljeu

Zienswijze op het besluit inzake het deelnemen van de ODH in een
werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen
Advies
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt
geadviseerd geen wensen of bedenkingen te uiten met betrekking tot het
besluit inzake het deelnemen van de Omgevingsdienst Haaglanden in een
werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen;
2. Vast te stellen de brief waarin de Omgevingsdienst Haaglanden wordt
bericht over de provinciale besluitvorming;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het ontwerpbesluit inzake het
deelnemen van de Omgevingsdienst Haaglanden in een
werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen.

PZH-2019-706959632

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF6 / Baljeu
PZH-2019-697784228

Voortgangsrapportages Regionale Waterkeringen 2018
Advies
1. Vast te stellen de samenvatting Voortgangsrapportages regionale
waterkeringen 2018 waarin de voortgang wordt beschreven van de
verbeteropgave aan de regionale waterkeringen van de in Zuid-Holland
gelegen waterschappen tot eind 2018.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij worden
geïnformeerd over de Voortgangsrapportages regionale waterkeringen
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2018.
Vast te stellen de brief aan het waterschap Rivierenland (mede namens de
provincie Utrecht te versturen) met de reactie op de ingediende
voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2018.
4. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Rijnland (mede
namens de provincie Noord-Holland te versturen) met de reactie op de
ingediende voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2018.
5. Vast te stellen de brief aan het waterschap Hollandse Delta met de reactie
op de ingediende voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2018.
6. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard met de reactie op de ingediende voortgangsrapportage
regionale waterkeringen 2018.
7. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Delfland met de
reactie op de ingediende voortgangsrapportage regionale waterkeringen
2018.
8. In te stemmen met machtigingsbrief aan de Provincie Noord-Holland voor
gezamenlijke beantwoording waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
9. In te stemmen met machtigingsbrief aan de Provincie Utrecht voor
gezamenlijke beantwoording Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
10. In te stemmen met brief aan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (om
mede namens de provincie Zuid-Holland te versturen door de Provincie
Noord-Holland) met de reactie op de ingediende voortgangsrapportage
regionale waterkeringen 2018.
11. In te stemmen met de brief aan het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (mede namens de provincie Zuid-Holland te versturen door de
Provincie Utrecht) met de reactie op de ingediende voortgangsrapportage
regionale waterkeringen 2018.
12. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
Voortgangsrapportages regionale waterkeringen 2018.
3.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF7 / Zoetevan der Hout
PZH-2019-706732007

Benoeming lid deskundigencommissie R en D samenwerkingsproject
MKB Innovatiestimulering Topsectoren
Advies
1. Te benoemen mevrouw Ir. C.M. Sluis voor de duur van 1 jaar tot lid van de
deskundigencommissie Research & Development (R&D) MKB
Innovatiestimulering To psectoren (MIT) Zuid-Holland;
2. Vast te stellen de brief waarmee mevrouw Ir. C.M. Sluis van haar
benoeming in kennis wordt gesteld.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF8 / Vermeulen

Instemming met de wijziging Gemeenschappelijke regeling Wegschap
tunnel Dordtse Kil
Advies
1. In te stemmen met de wijziging Gemeenschappelijke regeling Wegschap
tunnel Dordtse Kil, onder voorbehoud van toestemming van Provinciale
Staten.
2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten worden
gevraagd toestemming te verlenen voor instemming met de wijziging
Gemeenschappelijke regeling Wegschap tunnel Dordtse Kil.
3. Vast te stellen de brief waarin het Wegschap tunnel Dordtse Kil wordt
bericht over de provinciale besluitvorming.
4. Te bepalen dat de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
Wegschap Dordtse Kil na besluitvorming door alle deelnemers wordt
bekengemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

PZH-2019-686986024
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5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil.
Besluit

Aangehouden.

SV1 / Vermeulen
PZH-2019-702981899

Beantwoording Statenvragen 3527 van D66 - Extra oeververbinding Vliet
Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3527 D66 - Extra
oeververbinding Vliet.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen 3527 D66 - Extra oeververbinding Vliet.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV2 / Potjer
PZH-2019-708284661

Beantwoording Statenvragen 3529 PvdD over vergassen ganzen RTHA
Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3529 van de PvdD
over vergassen ganzen RTHA.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen 3529 van de PvdD over vergassen ganzen RTHA.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV3 / Vermeulen
PZH-2019-702966659

Beantwoording Statenvragen 3531 CDA - Gevaalijke kruising N217
Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3531 CDA Gevaarlijke kruising N217.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen 3531 CDA - Gevaarlijke kruising N217.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV4 / Potjer

Beantwoording Statenvragen 3532 van de PvdD over Uitbreiding
geitenhouderij Keizersdijk Strijen - gemeente Hoeksche Waard
Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3532 met betrekking
tot Uitbreiding geitenhouderij Keizersdijk, Strijen te Gemeente Hoeksche
Waard.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording
Statenvragen 3532 met betrekking tot Uitbreiding geitenhouderij Keizersdijk,
Strijen te Gemeente Hoeksche Waard.

PZH-2019-702913157

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV5 / Zoetevan der Hout
PZH-2019-707637314

Beantwoording Statenvragen 3543 PVV inzake veiligheid ICT-systemen

Besluit

Vastgesteld conform advies.

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van statenvraag 3543 inzake veiligheid
van ICT-systemen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording
statenvraag 3543.

