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A1 / Potjer Aanvulling behandelvoorstel motie 745 - inventarisatie energieopleidingen 
 

PZH-2019-719052582 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de aanvulling op het 

behandelvoorstel voor de motie 745 – Energiecampus is opgenomen. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het behandelvoorstel voor de 

motie 745 – Energiecampus. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A2 / Potjer Bouwstenen Regionale Energiestrategie Alblasserwaard 
 

PZH-2019-718332586 Advies 
1. In te stemmen met het rapport ‘Bouwstenen voor de Regionale 

Energiestrategie Alblasserwaard’ als basis voor de nog op te stellen 
regionale energiestrategie, 

2. Vast te stellen de bijgaande brief aan de RES-regio Alblasserwaard waarin 
het college haar instemming uitspreekt met het rapport ‘Bouwstenen voor de 
Regionale Energiestrategie Alblasserwaard’ als basis voor het opstellen van 
een regionale energiestrategie Alblasserwaard, 

3. Vast te stellen de brief aan PS waarin provinciale staten geïnformeerd 
worden over het rapport ‘Bouwstenen voor de Regionale Energiestrategie 
Alblasserwaard’, 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt toegelicht dat ons 
college kennis heeft genomen van het rapport en dit rapport als basis ziet 
voor het opstellen van een regionale energiestrategie Alblasserwaard. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A3 / Potjer Startdocument RES en brief Holland Rijnland 
 

PZH-2019-719244915 Advies 
1. In te stemmen met het startdocument van de regionale energiestrategie 

Holland Rijnland: ‘Van Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar 
Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland’. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het document ‘Van 
Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale 
Energiestrategie (RES) Holland Rijnland’ ter informatie wordt aangeboden. 

3. Vast te stellen de brief aan de voorzitter van de stuurgroep RES Holland 
Rijnland over het startdocument RES Holland Rijnland. 

4. Vast te stellen de brief aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van 
Holland Rijnland over het startdocument RES Holland Rijnland. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het instemmen met het 
startdocument regionale energiestrategie Holland Rijnland. 

 

Besluit Vastgesteld conform de adviespunten 1, 2, 3 en 5.  Het onderwerp van de 
workflow en het GS-voorstel wordt gewijzigd in ‘Startdocument RES 
Holland Rijnland’. 
 
GS hebben besloten de brief aan de voorzitter van het dagelijks bestuur 
van Holland Rijnland (adviespunt 4) niet vast te stellen en in aangepaste 
vorm ter besluitvorming terug te laten komen in de GS-vergadering of 
middels de 4-parafenprocedure met daarbij toegevoegd een GS-brief aan 
PS. 
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A4 / De Zoete MKB Innovatiestimulering Topsectoren wijzigingsregeling, deelplafonds 
en tijdvakken 2020 
 

PZH-2019-719351719 Advies 
1.  Vast te stellen de wijzigingsregeling 2020 MKB Innovatiestimulering 

Topsectoren;  
2.  Vast te stellen de volgende deelplafonds voor 2020 voor de subsidieregeling 

MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland: 
a. € 4.320.000,- bedoeld voor het instrument haalbaarheidsprojecten zoals 

opgenomen in paragraaf 3 van de subsidieregeling; 
b. € 9.120.000,- bedoeld voor het instrument R&D samenwerkingsprojecten 

zoals opgenomen in het paragraaf 4 en 5 van de subsidieregeling, 
waarbij maximaal 50% van dit deelplafond verleend wordt aan R&D 
samenwerkingsprojecten als bedoeld in paragraaf 5. 

3. Vast te stellen de volgende tijdvakken 2020 voor de subsidieregeling MKB 
Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland: 
a. het tijdvak van 7 april 2020 09:00 tot en met 10 september 2020 17:00 

voor indiening van aanvragen voor het instrument 
haalbaarheidsprojecten zoals opgenomen in paragraaf 3 van de 
subsidieregeling; 

b. het tijdvak van 11 juni 2020 09:00 tot en met 10 september 2020 17:00 
voor indiening van aanvragen voor het instrument R&D 
samenwerkingsprojecten (klein en groot) zoals opgenomen in paragraaf 
4 en 5 van de subsidieregeling.  

4.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het wijzigingsbesluit 
Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland 2020 
ter kennis name aan de Staten wordt aangeboden; 

5.  Te bepalen dat het wijzigingsbesluit en de deelplafonds met de 
aanvraagtijdvakken voor subsidieregeling MKB innovatiestimulering 
topsectoren Zuid-Holland gepubliceerd worden in het Provinciaal Blad. 

6.  Vast te stellen het persbericht over de deelsubsidieplafonds 2020 en de 
tijdvakken 2020 voor de subsidieregeling MKB innovatiestimulering 
topsectoren Zuid-Holland vast te stellen. 

7.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijzigingsregeling 2020, de 
deelplafonds en de tijdvakken 2020 van de MKB 
Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- De teksten te verrijken door o.a. toe te voegen dat de regeling bijdraagt 
aan diverse transities w.o. digitalisering, circulariteit en energie; 
- In de brief aan PS in zijn algemeenheid toe te voegen dat het MKB 
bijdraagt aan werkgelegenheid; 
- In de brief aan PS een koppeling te maken met het 
‘Doeltreffendheidsrapport MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-
Holland 2015-2018’ door relevante passages in de brief aan PS op te 
nemen. 

 
 

A5 / Baljeu Analyse (concept)jaarrekeningen 2018 van acht provinciale private 
verbonden partijen en één overige deelneming en evaluatierapport private 
verbonden partijen 
 

PZH-2019-717841212 Advies 
1. Vast te stellen de analyse van de (concept)jaarrekeningen 2018 van de acht 

provinciale private verbonden partijen en één overige deelneming; 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij ter kennisname wordt 

aangeboden de analyse van de (concept)jaarrekeningen 2018 van de acht 
provinciale private verbonden partijen en één overige deelneming; 

3. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten 
over het Evaluatierapport private verbonden partijen; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de analyse van de 
(concept)jaarrekeningen 2018 van de acht provinciale private verbonden 
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partijen en één overige deelneming en evaluatierapport private verbonden 
partijen; 

5. Over te nemen de twee genoemde aanbevelingen uit het Evaluatierapport 
over private verbonden partijen; 

6. De analyse en het evaluatierapport worden onderdeel van een presentatie 
zoals te bespreken in de Statencommissie Bestuur, Maatschappij en 
Middelen van 29 januari 2020. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder: 
- Om in de brief aan PS ‘Evaluatierapport over private verbonden partijen’ 
op p.4 de twee laatste alinea’s te verwijderen en een algemene afsluiting 
van de brief toe te voegen; 
- Om met de griffie af te stemmen wanneer de stukken in de 
Statencommissie behandeld worden, indien nodig de datum in de stukken 
daar op aan te passen, en op basis daarvan het moment van verzending 
van de brieven aan PS te bepalen; 
- Voor het maken van tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
 

A6 / Vermeulen Proces MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam 
 

PZH-2020-722947577 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan PS met betrekking tot het vervolgproces van 

de MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het proces MIRT-verkenning 

oeververbindingen regio Rotterdam. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF1 / De Zoete MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) en het 
Doeltreffendheidsrapport MIT 2015-2018 
 

PZH-2019-719023532 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin Provinciale Staten 

worden geïnformeerd over de MKB Innovatiestimuleringsregeling 
Topsectoren (MIT) en het Doeltreffendheidsrapport MIT 2015-2018. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de informatieve brief van 
Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten over de MKB 
Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) en het 
Doeltreffendheidsrapport MIT 2015-2018. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / De Zoete Ontwikkelplan Erfgoedhuis Zuid-Holland 
 

PZH-2019-719876146 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het ontwikkelplan van 

het Erfgoedhuis Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het ontwikkelplan 

van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Bom-Lemstra Beleidsregel diffuus lood in de bodem 
 

PZH-2019-718055034 Advies 
1. Vast te stellen de beleidsregel diffuus lood in de bodem. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beleidsregel diffuus lood in 
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de bodem. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
publiekssamenvatting in de zin ‘De beleidsregel gaat … en grote 
volkstuinen’ ‘schooltuinen’ toe te voegen. GS hebben besloten dat mevr. 
Bom-Lemstra de beleidsregel ter kennisname aan PS zal sturen middels 
een lid-GS brief. 

 
 

CF4 / Potjer Brief aan CPG over windpark Spui 
 

PZH-2019-720075782 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de werkgroep Compensatie Plan Groep (CPG) 

over Windpark Spui als reactie op de brief van de CPG van 13 maart 2017 
en de inspreekreactie van de CPG in de commissie Bereikbaarheid en 
Energie van 27 november jl.. 

2. Vast te stellen brief waarmee Gedeputeerde Staten Provinciale Staten 
informeert over de brief aan de CPG. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de CPG over 
windpark Spui. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 


