
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 21 JANUARI 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 14 januari 2020 vastgesteld. 
 
 

A1 / De Zoete Besluiten inzake voortgang erfgoedlijnen 2020 
 

PZH-2019-701876762 Advies 

1.  Vast te stellen de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020. 

2.  Vast te stellen het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020 met een 

totaalbedrag van € 3.720.192 onder voorbehoud van vaststelling van het 

subsidieplafond 2020 voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 

door Provinciale Staten. 

3.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij worden 

geïnformeerd over de GS-besluiten tot vaststelling van de Subsidieregeling 

erfgoedlijnen Zuid-Holland en het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020 en 

over de Verkenning Erfgoedlijn IJzeren Eeuw n.a.v. Motie 814 

Doorontwikkeling erfgoedlijnen.  

4.  Te bepalen dat het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020, de 

Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland en het Subsidieplafond 2020 

worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad na vaststelling van het 

subsidieplafond door Provinciale Staten.  

5.  Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 

vaststelling van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland, het besluit 

tot vaststelling van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020 en de 

Verkenning Erfgoedlijn IJzeren Eeuw.  

6.  Vast te stellen het persbericht behorende bij het besluit tot vaststelling van 
de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland, het besluit tot vaststelling 
van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020 en de Verkenning Erfgoedlijn 
IJzeren Eeuw. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan PS op p.1 in de eerste alinea de verwijzing naar het 
coalitieakkoord te verwijderen; 
- M.b.t. de brief aan PS, p.2, één na laatste alinea, te checken of ‘niet 
rechtspersonen’ de juiste term is en, indien nodig, aan te passen en/of te 
verduidelijken; 
- In afstemming met mevr. Baljeu op p.5 van de brief aan PS de 
formulering ten aanzien van de €500.000 aan te passen zodat er niet nu al 
een voorschot genomen wordt op de Jaarrekening. 

 
 

A2 / Potjer Reactie op ontvangen brief van DB Holland Rijnland  
PZH-2020-723587478 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan het DB van Holland Rijnland, waarmee GS 

reageren op de ontvangen brief met als onderwerp "verheldering over het 

coalitieakkoord ten aanzien van duurzame opwek energie". 

2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee de Staten geïnformeerd worden 

over de briefwisseling tussen het DB van Holland Rijnland en GS.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie van GS op de 

ontvangen brief van het DB van Holland Rijnland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS en de brief aan het DB Holland Rijnland bij de data de punten te 
vervangen door streepjes. 

 
 

CF1 / Koning Woonbarometer 2019 
 

PZH-2020-722632518 Advies 
1. Vast te stellen in digitale vorm de Woonbarometer 2019. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Gedeputeerde 

Staten de Woonbarometer 2019 ter informatie aan de Provinciale Staten 
aanbiedt. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Woonbarometer 2019. 
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4. Te bepalen dat de brief genoemd onder 2 ter informatie in afschrift aan de 
woonregio’s in Zuid-Holland en de landelijke koepels van corporaties, 
bouwers en beleggers die vooraf hebben meegedacht over de 
Woonbarometer 2019, te weten Aedes, Bouwend Nederland en IVBN wordt 
gezonden. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de publiekssamenvatting en de inleiding van de brief aan PS het 
urgente probleem (de woningnood) te duiden; 
- In het GS-voorstel aan adviespunt 4 organisaties toe te voegen; 
- In de brief aan PS wijzigingen van ondergeschikt belang door te voeren 
zodat zinnen beter lopen.  

 
 

CF2 / Vermeulen Stopzetten uitwerking en realisatie van passeerspoor tussen Gouda en 
Waddinxveen 
 

PZH-2020-722447412  
 

Advies 
1. Vast te stellen de brief aan ProRail, waarmee Gedeputeerde Staten het 

stopzetten van de uitwerking en realisatie van het passeerspoor tussen 
Gouda en Waddinxveen definitief bevestigen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan ProRail, waarmee 
Gedeputeerde Staten het stopzetten van de uitwerking en realisatie van het 
passeerspoor tussen Gouda en Waddinxveen definitief bevestigen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het GS-
voorstel en de brief aan ProRail het voorbehoud te maken dat de provincie 
bepaalt waar de € 17 mln. naar toe gaat nu de aanleg van het passeerspoor 
niet door gaat, aangezien het om provinciale middelen gaat.  

 
 

CF3 / Potjer Provincie Zuid-Holland partner stichting Deltaplan Biodiversiteit 
 

PZH-2020-722447435 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten worden 

geïnformeerd over het voornemen van Gedeputeerde Staten om partner te 
worden van de stichting Deltaplan Biodiversiteit; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voornemen van de 
provincie Zuid-Holland om partner te worden van de stichting Deltaplan 
Biodiversiteit. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS op p.2  expliciet op te nemen dat de provincie zich als een 
constructieve partner zal opstellen, maar dat partner worden van de 
Stichting Deltaplan Biodiversiteit niet betekent dat de provincie ieder punt 
uit het Deltaplan automatisch tot provinciaal beleid maakt.  

 
 

SV1 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3577 D66 - Toezicht en handhaving stikstof 
en ammoniak 
 

PZH-2020-722406978 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3577 van D66 over 

Toezicht en handhaving stikstof en ammoniak. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3577 van D66 over Toezicht en handhaving stikstof en 
ammoniak. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om bij het 
antwoord op vraag 2 de laatste zin (De provincie …) te verwijderen. 

SV2 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3582 PvdD – Stikstof 
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PZH-2020-723787494 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3582 van de PvdD 
over stikstof. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
Statenvragen 3582 van de PvdD over stikstof.  

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om bij het 
antwoord op vraag 1 ‘geheel illegaal’ anders te formuleren.  

 


