BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 JANUARI 2020
Besluitenlijst van de vergadering 21 januari 2020 vastgesteld.
A1 / De Zoete

Incidentele subsidie Babyhuis aan Parochie HH Petrus en Paulus en
besteding € 3 miljoen incidenteel budget voor restauratie en
herbestemming rijksmonumenten.

PZH-2020-722858931

Advies
1. Te verlenen een incidentele subsidie 2019-2020 van maximaal € 400.000,00
aan Parochie HH Petrus en Paulus te Leiden voor de restauratie en de
herbestemming van de pastorie aan de Steenschuur te Leiden 2019-2020,
onder voorbehoud van instemming met het hiertoe strekkende
ontwerpsubsidiebesluit door Provinciale Staten.
2. Te verlenen een voorschot van € 320.000,00 aan Parochie HH Petrus en
Paulus te Leiden voor de restauratie en de herbestemming van de pastorie
aan de Steenschuur te Leiden 2019-2020, nadat Provinciale Staten heeft
ingestemd met de subsidieverlening zoals genoemd onder ontwerpbesluit 1.
3. Vast te stellen het statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt
voorgesteld in te stemmen met het ontwerpsubsidiebesluit als bedoeld
onder 1 en van gedachten te wisselen over de (verdere) besteding van de €
3 miljoen aan de hand van een projectlijst en criteria.
4. Vast te stellen de brief aan Parochie HH Petrus en Paulus te Leiden,
inhoudende de besluiten onder 1 en 2, betrekking hebbende op een
incidentele subsidie 2019-2020 voor de restauratie en herbestemming van
de pastorie aan de Steenschuur te Leiden, en te verzenden na instemming
door Provinciale Staten met het ontwerpsubsidiebesluit.
5. Vast te stellen de publieksamenvatting bij het voorstel voor besluitvorming
voor een incidentele subsidie 2019-2020 aan Parochie HH Petrus en Paulus
te Leiden ten behoeve van de restauratie en herbestemming van de pastorie
aan de Steenschuur te Leiden.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de bijlagen
‘Beoordeelde begroting Babyhuis Leiden herbestemming’, ‘Beoordeelde
begroting Babyhuis Leiden restauratie’ en de ‘Projectenlijst’ niet mee te
sturen bij het Statenvoorstel en waar nodig de teksten in het
Statenvoorstel daar op aan te passen.

A2 / Vermeulen

Letter of Intent RH2INE en leadpartner RH2INE Kickstart Study

PZH-2020-723405792

Advies
1. Aan te gaan de “Letter of Intent RH2INE” met de Duitse deelstaat NoordrijnWestfalen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie
Gelderland, Havenbedrijf Rotterdam, Duisport, Rheincargo, BCTN, EICB,
Nouryon, Covestro, Air Products, Airliquide, HTS Group, Koedood, Future
Proof Shipping en NPRC; nader te benoemen als RH2INE partners.
2. Dhr. Vermeulen, gedeputeerde voor Verkeer en Vervoer van de provincie
Zuid-Holland, te machtigen voor het maken van wijzigingen van
ondergeschikte aard in de “Letter of Intent RH2INE”.
3. Te bepalen dat de provincie Zuid-Holland als leadpartner optreedt in het
project RH2INE Kickstart Study, Rhine Hydrogen Integration Network of
Excellence, in het kader van de Europese subsidieaanvraag CEF Transport
Map call.
4. Aan te gaan de Memorandum of Understanding, waarmee provincie ZuidHolland en het ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie
van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen werkafspraken formaliseren.
5. Het hoofd afdeling mobiliteit en milieu van de provincie Zuid-Holland te
machtigen voor het maken van wijzigingen van ondergeschikte aard in de
Memorandum of Understanding.
6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over “Letter of Intent RH2INE”.
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 Floor Vermeulen, gedeputeerde voor Verkeer
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en Vervoer van de provincie Zuid-Holland, om de “Letter of Intent RH2INE” met
de RH2INE-partners namens de provincie Zuid-Holland met de NoordrijnWestfalen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Gelderland,
Havenbedrijf Rotterdam, Duisport, Rheincargo, BCTN, EICB, Nouryon,
Covestro, Air Products, Airliquide, HTS Group, Koedood, Future Proof Shipping
en NPRC te ondertekenen.
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 het hoofd afdeling mobiliteit en milieu van de
provincie Zuid-Holland, om de Memorandum of Understanding namens de
provincie Zuid-Holland met het ministerie van Economie, Innovatie,
Digitalisering en Energie van Noordrijn-Westfalen te ondertekenen.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

A3 / Vermeulen

Strategische kennisfunctie provincie Zuid-Holland

PZH-2020-723710905

Advies
1. Vast te stellen de brief met bijlage aan Provinciale Staten over Strategische
kennisfunctie Provincie Zuid-Holland, waarmee Provinciale Staten worden
geïnformeerd over belang, organisatie en voorziene doorontwikkeling van
de strategische kennisfunctie.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Strategische kennisfunctie
Provincie Zuid-Holland.

Besluit

Aangehouden.

A4 / Bom

Ondertekening Consortium Agreement Topsector Agri en Food en
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

PZH-2019-718182553

Advies
1. Aan te gaan de TKI Samenwerkingsovereenkomst ‘Groene Cirkel
Graafstroom; robuuste en klimaatbestendige toekomst voor de
Alblasserwaard’ met Zuivelfabriek de Graafstroom, Zuivelcoöperatie
DeltaMilk, Rabobank Alblasserwaard-Vijfherenlanden, Waterschap
Rivierenland en Stichting Wageningen Research, Wageningen
Environmental Research.
2. Vast te stellen het persbericht “Geïntegreerd kennisprogramma naar
bodemdaling, CO2, landgebruik en biodiversiteit in de Alblasserwaard van
start”;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de cofinanciering en deelname
aan de TKI Agri en Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen door het
aangaan van de TKI Samenwerkingsovereenkomst ‘Groene Cirkel
Graafstroom; robuuste en klimaatbestendige toekomst voor de
Alblasserwaard’.
N.B. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid
Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het (moment van)
publiceren van het besluit en de stukken.
Aangezien de CdK bevoegd is om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op
grond van artikel 176 van de Provinciewet de juridische binding tot stand te
brengen, wordt aan hem geadviseerd om machtiging te verlenen aan A.W.
Bom-Lemstra om de 'TKI Samenwerkingsovereenkomst 'Groene Cirkel
Graafstroom; robuust en klimaatbestendige toekomst voor de Alblasserwaard'
namens de provincie te ondertekenen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF1 / Bom

POP-3 wijziging Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met
Waarden 2015

PZH-2019-720624437

Advies
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale
Actiegroep LEADER Polders met Waarden 2015.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten
worden geïnformeerd over het besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit
Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden 2015.
3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale
Actiegroep LEADER Polders met Waarden 2015 wordt gepubliceerd in het
Provinciaal Blad.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging van het
Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden 2015.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF2 / Bom

Bodemenergieplan voor het renovatiegebied Rivium te Capelle aan den
IJssel

PZH-2020-721898579

Advies
1. Vast te stellen het bodemenergieplan variant 1 Rivium (Capelle aan den
IJssel) met als hoofdpunten:
a) Het plan moet worden uitgevoerd middels een aantal doubletten in het
derde watervoerende pakket tussen circa 90 en 220 m-mv;
b) De warme en koude bronnen van een open bodemenergiesysteem dienen
binnen de aangegeven warme (rode) en koude (blauwe) zones te worden
gepositioneerd;
c) De bodemverontreiniging vormt geen belemmering voor het aanleggen van
bodemenergiesystemen.
2. Vast te stellen de brief waarmee de gemeente Capelle aan den IJssel op de
hoogte wordt gesteld van de vaststelling van planvariant 1 Rivium.
3. Vast te stellen de brief waarmee de Omgevingsdienst Haaglanden op de
hoogte wordt gesteld van de vaststelling van planvariant 1 Rivium.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van planvariant 1 Rivium.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF3 / Bom

Verkenning Circulaire Landbouw Zuid-Holland

PZH-2019-718820984

Advies
1. Vast te stellen de Verkenning Circulaire Landbouw Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Verkenning Circulaire
Landbouw Zuid-Holland.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting Verkenning Circulaire Landbouw
Zuid-Holland.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In de brief aan PS toe te voegen dat de verkenning in opdracht van het
vorige college en ten tijde van de vorige collegeperiode is uitgevoerd en
dat het rapport past binnen de bespreking die GS met PS gaan voeren
over het strategische landbouwstuk;
- Advies 1 te wijzigen in: ‘Kennis te nemen van de Verkenning Circulaire
Landbouw Zuid-Holland’ in plaats van ‘Vast te stellen’.
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CF4 / Vermeulen

Rapport klimaatstresstest light natuur en recreatie

PZH-2019-699340166

Advies
1. Vast te stellen het rapport ‘klimaatstresstest light natuur en recreatie’.
2. Vast te stellen de brief aan PS ‘Klimaatstresstest light natuur en recreatie’.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het rapport ‘klimaatstresstest
light natuur en recreatie’

Besluit

Vastgesteld conform advies.

