BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 12 NOVEMBER 2019
Besluitenlijst van de vergadering 5 november 2019 vastgesteld.

A1 / Bom-Lemstra

Ambitie Luchtkwaliteit

PZH-2019-712856774

Advies
1. Vast te stellen het Statenvoorstel Ambitie Luchtkwaliteit.
2. Vast te stellen Publiekssamenvatting Ambitie Luchtkwaliteit.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- in het Statenvoorstel bij het ontwerp-besluit de Europese richtlijn als
basis te benoemen. Daar bovenop streeft de provincie naar de
advieswaarden van de World Health Organisation.
- de opgenomen RIVM-cijfers te checken, indien nodig aan te passen en de
cijfers met de GS-leden te delen.

A2 / Baljeu

Boardletter 2019

PZH-2019-713586113

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met een inhoudelijk reactie op
de door de accountant opgestelde boardletter 2019.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de boardletter 2019.
3. Te bepalen dat de brief aan Provinciale Staten, waarin de inhoudelijke
reactie van Gedeputeerde Staten op de Boardletter 2019 isverwoord, de
publiekssamenvatting inzake de boardletter en alle bij dit besluit behorende
bijlagen, niet actief openbaar te maken tot het moment dat de brief aan
Provinciale Staten ter kennis wordt gebracht aan de leden van de
Commissie Onderzoek van de Rekening, op grond van artikel 3, onder a van
de Beleidsregel actieve openbaarheid provincie Zuid-Holland 2017, juncto
artikel 10, lid 2, onder f van de Wet openbaarheid van bestuur.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor tekstuele
wijzigingen van ondergeschikt belang.

A3 / Bom-Lemstra

Update Beleidsregel kwaliteitscriteria VTH

PZH-2019-708248425

Advies
1. Vast te stellen de ‘Kwaliteitscriteria 2.2 deel B voor vergunningverlening,
toezicht en handhaving krachtens de Wabo’
2. Vast te stellen het Besluit tot inwerkingtreding ‘Beleidsregel kwaliteitscriteria
2.2 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo,
Zuid-Holland 2019’
3. Te bepalen dat na vaststelling van de ‘Kwaliteitscriteria 2.2 deel B voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo’ het
inwerkingtredingsbesluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ‘Kwaliteitscriteria 2.2 deel B
voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo, ZuidHolland 2019’

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A4 / Potjer

Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid najaar 2019

PZH-2019-712859360

Advies
1. Vast te stellen de brief Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid najaar
2019, waarin actualisaties zijn opgenomen ten aanzien van wijzigingen en
ontwikkelingen van het Omgevingsbeleid.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting GS-brief Lange Termijn Agenda
Omgevingsbeleid najaar 2019.

Besluit

Aangehouden.
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A5 / Koning

Provinciaal inpassingsplan, provinciale coördinatieregeling en m.e.r.procedure voor Leiding door het Midden

PZH-2019-701444468

Advies
1. Vast te stellen het Statenvoorstel en het Plan van Aanpak over “Provinciaal
inpassingsplan, provinciale coördinatieregeling en m.e.r.-procedure voor
Leiding door het Midden”, waarin Provinciale Staten het volgende wordt
voorgesteld om te besluiten:
 Vast te stellen het bijgevoegde Plan van Aanpak Provinciaal
inpassingsplan, provinciale coördinatieregeling en m.e.r.-procedure voor
Leiding door het Midden, waarmee wordt besloten dat voor dit project:
a. een Provinciaal inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 Wro en een
MER wordt opgesteld;
b. toepassing wordt gegeven aan de provinciale coördinatieregeling uit
artikel 3.33, eerste lid, onder b, van de Wro, inhoudende dat de
voorbereiding en bekendmaking van het Provinciaal inpassingsplan
zal worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking
van de (uitvoerings-)besluiten van de diverse bevoegde gezagen die
nodig zijn voor de aanleg en het in werking hebben van de leiding en
de bijbehorende bouwwerken, zo nodig in één of meerdere clusters,
zoals opgenomen is in hoofdstuk 5 van het Plan van Aanpak.
 Vast te stellen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau LdM ten behoeve
van het MER voor het Provinciaal inpassingsplan c.q. de vergunningen
op grond van de Waterwet en de Wet natuurbescherming;
 Te bepalen dat Gedeputeerde Staten alle voorbereidende
werkzaamheden verrichten die nodig zijn in het kader van de vaststelling
van het Provinciaal inpassingsplan en het MER door Provinciale Staten.
 Te bepalen dat Gedeputeerde Staten alle voorbereidende en
coördinerende werkzaamheden verrichten die nodig zijn voor de
toepassing van de provinciale coördinatieregeling.
2. Te bepalen dat de door Provinciale Staten genomen besluiten over
Provinciaal inpassingsplan, provinciale coördinatieregeling en m.e.r.procedure voor Leiding door het Midden op de wettelijk voorgeschreven
wijze worden gepubliceerd en dat de betrokken bevoegde gezagen hierover
schriftelijk worden geïnformeerd.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel aan Provinciale
Staten over het Provinciaal inpassingsplan, provinciale coördinatieregeling
en m.e.r.-procedure voor Leiding door het Midden.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A6 / Koning

Startdocument ‘Komen tot gezamenlijke, integrale toekomstbeelden voor
de Vlietzone’

PZH-2019-713636038

Advies
1. Vast te stellen het startdocument ‘Komen tot gezamenlijke, integrale
toekomstbeelden voor de Vlietzone’
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin zij worden
geïnformeerd over het startdocument ‘Komen tot gezamenlijke, integrale
toekomstbeelden voor de Vlietzone’.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over startdocument ‘Komen tot
gezamenlijke, integrale toekomstbeelden voor de Vlietzone’.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A7 / Vermeulen

Onderzoek tijdelijke verlegging N206 ir. G. Tjalmaweg en voorbereidende
werkzaamheden

PZH-2019-713605528

Advies
1. Vast te stellen de brief aan het College van Burgemeester en Wethouders
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van de gemeente Katwijk waarin Gedeputeerde Staten toezeggen een
onderzoek uit te voeren naar zuidelijke alternatieven op hetzelfde
detailniveau als bij de noordelijke variant, voor een tijdelijke verlegging van
de N206 Ir. G. Tjalmaweg en het vaststellen van een aantal uitgangspunten
daartoe.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake de brief van
Gedeputeerde Staten aan de gemeente Katwijk inzake de tijdelijke
verlegging van de N206 Ir. G. Tjalmaweg.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting
Besluit

Vastgesteld conform advies.

A8 / Vermeulen

2e Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsfase RijnlandRoute

PZH-2019-710244717

Advies
1. Vast te stellen de 2e Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsfase
RijnlandRoute.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten vast te stellen waarmee de 2 e
Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsfase RijnlandRoute wordt
aangeboden.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 2e Voortgangsrapportage
2019 Uitvoeringsfase RijnlandRoute.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het
maken van aanpassingen inzake de claim Katwijk.

A9 / Potjer

Incidentele subsidie Stichting IUCN Nederlands Comité - Project
organisatie IUCN Regional Conservation Forum

PZH-2019-698862255

Advies
1. Te verlenen een incidentele subsidie van maximaal € 50.000,00 aan
Stichting IUCN Nederlands Comité te Amsterdam voor de organisatie van
het IUCN Regional conservation Forum for Europe, North en Central Asia.
2. Te betalen een voorschot van € 40.000,00 aan Stichting IUCN Nederlands
Comité te Amsterdam voor de organisatie van het IUCN Regional
conservation Forum for Europe, North en Central Asia.
3. Vast te stellen de brief waarmee aan Stichting IUCN Nederlands Comité te
Amsterdam het besluit meegedeeld wordt over de subsidieaanvraag voor
incidentele subsidie voor de organisatie van het IUCN Regional
conservation Forum for Europe, North en Central Asia.
4. Publiekssamenvatting vast te stellen over de incidentele subsidie aan
Stichting IUCN Nederlands Comité te Amsterdam voor de organisatie van
het IUCN Regional conservation Forum for Europe, North en Central Asia.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een check
te doen op de € 50.000,- grens in verband met de bevoegdheden van GS
en PS ten aanzien van de verstrekking van subsidies.

A10 / Baljeu

Van beleidsarme naar beleidsrijke begroting 2020

PZH-2019-715073089

Advies
1. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten
waarin een nadere toelichting wordt gegeven op de stappen om van een
beleidsarme begroting 2020 tot een herziende begroting te komen;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF1 / Bom-Lemstra

Beslissing op bezwaar 'Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsedijk OudeTonge'

PZH-2019-711044925

Advies
1. Ongegrond te verklaren, conform het advies van de bezwarencommissie,
het bezwaar van Flynth adviseurs en accountants namens bezwaarde van
24 april 2019 tegen het besluit van 20 februari 2019 inzake de weigering van
projectsubsidie voor het project ‘Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsedijk
Oude-Tonge’;
2. Vast te stellen de brief met de beslissing op het bezwaar van Flynth
adviseurs en accountants namens bezwaarde van 24 april 2019 tegen het
besluit van 20 februari 2019 inzake de weigering van projectsubsidie voor
het project ‘Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsedijk Oude-Tonge’ aan
bezwaarde;
3. Vast te stellen de publieksamenvatting betreffende de beslissing op bezwaar
‘Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsedijk Oude-Tonge’.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF2 / Bom-Lemstra

Beslissing op bezwaar Deltaplan Waterkwaliteit Galathee

PZH-2019-711377791

Advies
1. Ongegrond te verklaren, conform het advies van de bezwarencommissie,
het bezwaar van Flynth adviseurs en accountants namens bezwaarde van
24 april 2019 tegen het besluit van 26 februari 2019 inzake de weigering van
projectsubsidie voor het project ‘Deltaplan Waterkwaliteit Galathee’;
2. Vast te stellen de brief met de beslissing op het bezwaar van Flynth
adviseurs en accountants namens bezwaarde van 24 april 2019 tegen het
besluit van 26 februari 2019 inzake de weigering van projectsubsidie voor
het project ‘Deltaplan Waterkwaliteit Galathee’ aan bezwaarde;
3. Vast te stellen de publieksamenvatting betreffende de beslissing op het
bezwaar Deltaplan Waterkwaliteit Galathee.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF3 / Bom-Lemstra

Beslissing op bezwaar Duurzame Waterkwaliteit Langeweg Oude-Tonge

PZH-2019-711408532

Advies
1. Ongegrond te verklaren, conform het advies van de bezwarencommissie,
het bezwaar van Flynth adviseurs en accountants namens bezwaarde van
24 april 2019 tegen het besluit van 20 februari 2019 inzake de weigering van
projectsubsidie voor het project 'Duurzame Waterkwaliteit Langeweg OudeTonge';
2. Vast te stellen de brief met de beslissing op het bezwaar van Flynth
adviseurs en accountants namens bezwaarde van 24 april 2019 tegen het
besluit van 20 februari 2019 inzake de weigering van projectsubsidie voor
het project 'Duurzame Waterkwaliteit Langeweg Oude-Tonge' aan
bezwaarde;
3. Vast te stellen de publieksamenvatting betreffende de beslissing op het
bezwaar 'Duurzame Waterkwaliteit Langeweg Oude-Tonge'

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF4 / Bom-Lemstra

Stand van zaken legionella problematiek bij afvalwaterzuiveringsinstallaties

PZH-2019-713419012

Advies
1. Vast te stellen de informerende brief aan Provinciale Staten over de stand
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van zaken legionella problematiek bij afvalwaterzuiveringsinstallaties
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de stand van zaken legionella
problematiek bij afvalwaterzuiveringsinstallaties
Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het
toevoegen van een passage over het DCMR-onderzoek, indien mogelijk.

CF5 / Bom-Lemstra

Vaststelling Action Agenda 2019-2022 Cooperation in the Space Sector
between Bremen and Zuid-Holland

PZH-2019-711602425

Advies
1. Vast te stellen de ‘Action Agenda 2019-2022 Cooperation in the Space
Sector between Bremen and Zuid-Holland’.
2. Machtigen van de portefeuillehouder voor tekstuele wijzigingen van
ondergeschikt belang in de ‘Action Agenda 2019-2022 Cooperation in the
Space Sector between Bremen and Zuid-Holland’ naar aanleiding van de
besluitvorming van andere partijen.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het vaststellen van de
‘Action Agenda 2019-2022 Cooperation in the Space Sector between
Bremen and Zuid-Holland’.
4. Te bepalen dat de Action Agenda als genoemd onder punt 1 en de
publiekssamenvatting als genoemd onder punt 3 pas gepubliceerd worden
nadat de Action Agenda 2019-2022 tussen Bremen, Aviaspace, provincie
Zuid-Holland en SpaceNed is gepresenteerd op 19 november a.s. op grond
van artikel 3 onder b van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid ZuidHolland 2017.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF6 / Koning

Brief aan Bewonersgroep Bleskensgraaf-West/Molen de Vriendschap over
bewonersbrief ‘oproep behoud Groene Hart in Bleskensgraaf-West’

PZH-2019-711238320

Advies
1. Vast te stellen de brief aan bewonersgroep Bleskensgraaf-West/Molen de
Vriendschap over ‘oproep behoud Groene Hart in Bleskensgraaf-West', en
daarvan een afschrift aan de gemeente Molenlanden te verzenden.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan bewonersgroep
Bleskensgraaf-West/Molen de Vriendschap over ‘oproep behoud Groene
Hart in Bleskensgraaf-West'

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF7 / Potjer

Verhoging deelplafond “Lokale warmtenetten” voor provinciale
cofinanciering binnen het programma Kansen voor West II 2019

PZH-2019-712849092

Advies
1. Vast te stellen deelplafond voor provinciale cofinanciering, onder de
subsidieregeling cofinanciering Efro Zuid-Holland, binnen het programma
Kansen voor West II, onder de prioritaire as van omschakeling naar
koolstofarme economie, voor projecten die een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor het verduurzamen van
de warmtevoorziening van bestaande gebouwen en woningen in ZuidHolland ad € 3.223.386,- te verhogen met € 520.279,24;
2. Te bepalen dat het Besluit tot verhoging van het deelplafond “Lokale
warmtenetten” voor provinciale cofinanciering binnen het programma
Kansen voor West II 2019 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad;
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het verhogen van het
deelplafond “Lokale warmtenetten” voor provinciale cofinanciering binnen
het programma Kansen voor West II 2019;
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4. Vast te stellen het persbericht over verhoging van het deelplafond voor
provinciale cofinanciering “Lokale warmtenetten” binnen het programma
Kansen voor West II 2019, onder de prioritaire as van omschakeling naar
koolstofarme economie, voor projecten die een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor het verduurzamen van
de warmtevoorziening van bestaande gebouwen en woningen in ZuidHolland;
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over verhoging van het deelplafond
voor provinciale cofinanciering “Lokale warmtenetten” binnen het
programma Kansen voor West II 2019, onder de prioritaire as van
omschakeling naar koolstofarme economie, voor projecten die een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor het
verduurzamen van de warmtevoorziening van bestaande gebouwen en
woningen in Zuid-Holland.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF8 / De Zoete

Pachtprijzen 2020

PZH-2019-704074621

Advies
1. Vast te stellen het besluit inhoudende de pachtprijzen 2020 ten behoeve van
de pachtuitgifte van de gronden in eigendom van de provincie Zuid-Holland;
2. Te bepalen dat het besluit inhoudende de pachtprijzen 2020 wordt
gepubliceerd in het Provinciaal Blad;
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij zij worden
geïnformeerd over de pachtprijzen 2020;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake vastgestelde pachtprijzen
2020.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF9 / De Zoete

Besluit tot wijziging subsidieregeling restauratie rijksmonumenten

PZH-2019-711240553

Advies
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling restauratie
rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.
2. Vast te stellen de GS brief aan PS over het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.
3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling restauratie
rijksmonumenten Zuid-Holland 2013, wordt bekend gemaakt door publicatie
in het Provinciaal Blad.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.
5. Vast te stellen het persbericht over het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV1 / Vermeulen

Beantwoording statenvragen 3560 D66 - boekhoudtruc jeugdhulp

PZH-2019-712039382

Advies
1. Vast te stellen de Beantwoording Statenvragen 3560 D66 Boekhoudtruc
Jeugdhulp met betrekking tot de verwerking in begrotingen van de ZuidHollandse gemeenten van de extra middelen voor jeugdhulp voor de jaren
2020-2021.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Beantwoording Statenvragen
3560 D66 Boekhoudtruc Jeugdhulp.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het
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moment van versturen van de beantwoording statenvragen aan PS te
bepalen.
SV2 / Koning

Beantwoording Statenvragen 3562 PvdD - Stort vervuilde bagger en PFAS
in natuur- en recreatiegebieden

PZH-2019-708514581

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3562 PvdD - Stort
vervuilde bagger en PFAS in natuur- en recreatiegebieden
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen 3562 PvdD - Stort vervuilde bagger en PFAS in natuur- en
recreatiegebieden

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- aan de beantwoording toe te voegen dat PS inmiddels geïnformeerd zijn
over de meetgegevens;
- de beantwoording na te lopen op interpunctie en waar nodig te
corrigeren.

SV3 / Vermeulen

Beantwoording Statenvragen 3563 van SP, CU, SGP, GL, PVV en CDA
inzake Qbuzz laat bus en treinreizigers achter door te volle bus en trein

PZH-2019-711589309

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3563 inzake
Qbuzz laat reizigers achter door te volle bus en trein.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
schriftelijke vragen 3563 inzake Qbuzz laat reizigers achter door te volle bus
en trein.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV4 / Koning

Beantwoording Statenvragen 3564 van CDA over Toename aantal
daklozen in Zuid-Holland

PZH-2019-714514508

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3564 van CDA met
betrekking tot toename van het aantal daklozen in Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording
Statenvragen 3564 van CDA met betrekking tot toename van het aantal
daklozen in Zuid-Holland.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV5/ Bom-Lemstra

Beantwoording Statenvragen 3565 van GL VVD PvdD 50 PLUS CDA PvdA
SP DENK D66 ‘Handhaven Verbod Varend Ontgassen’

PZH-2019-714170875

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3565 van GL VVD PvdD
50PLUS CDA PvdA SP DENK D66 ‘Handhaven Verbod Varend Ontgassen’
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting beantwoording Statenvragen 3565
van GL VVD PvdD 50PLUS CDA PvdA SP DENK D66 ‘Handhaven Verbod
Varend Ontgassen’

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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SV6 / Bom-Lemstra

Beantwoording Statenvragen 3567 van de PvdD over rechterlijke uitspraak
inzake doden knobbelzwanen

PZH-2019-714786759

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3567 van de PvdD
over rechterlijke uitspraak inzake doden knobbelzwanen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen 3567 van de PvdD over rechterlijke uitspraak inzake doden
knobbelzwanen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

