
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 
4 FEBRUARI 2020 

 
Besluitenlijst van de vergadering 28 januari 2020 vastgesteld. 

 
 

 

A1 / Vermeulen Akkoord met afspraken over toevoeging werk project St. Sebastiaansbrug 
 

PZH-2019-719378527 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de 

gemeente Delft over het toevoegen van spoorwerk aan het project St. 
Sebastiaansbrug te Delft. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het toevoegen van spoorwerk 
aan het project St.  Sebastiaansbrug te Delft. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A2 / Vermeulen Vaststellen subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking 
2020 
 

PZH-2019-712916977 Advies 
1. Vast te stellen de Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke 

samenwerking Zuid-Holland 2020. 
2. Te bepalen dat de subsidieregeling in werking treedt per 1 april 2020 en 

geldt tot 1 januari 2024. 
3. Te bepalen dat de subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke 

samenwerking Zuid-Holland 2020 en het subsidieplafond worden 
gepubliceerd in het Provinciaal blad.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot vaststelling van 
de subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Baljeu Het aantrekken van langlopende geldleningen voor het jaar 2020 
 

PZH-2020-724760256 Advies 
1. Aan te trekken tot een bedrag van € 200 miljoen aan langlopende 

geldleningen in 2020.  
2. Aan te trekken in het jaar 2020 een lening van € 300 miljoen met een 

storting van € 100 miljoen in de jaren 2021, 2022 en 2023.  
3. Incidenteel mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd Financiële en 

Juridische Zaken en de treasurer gezamenlijk om voor maximaal € 200 
miljoen aan langlopende leningen aan te trekken in het jaar 2020 alsmede 
een lening van € 300 miljoen aan te trekken met uitgestelde storting in de  
jaren 2021, 2022 en 2023. 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvating over het besluit inzake de incidentele 
mandaatverlening om langlopende leningen aan te trekken in het jaar 2020 
en om een lening van € 300 miljoen aan te trekken met uitgestelde storting in 
2021, 2022 en 2023. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A4 / De Zoete Individueel maatwerk ouderen schalen 1 t/m 7 (Levensfasebewust 
Personeelsbeleid) 
 

PZH-2019-721624802 Advies 
1. Te bepalen dat In het kader van Levensfasebewust Personeelsbeleid, een 

pilot wordt ingezet voor twee jaar, waarbij individueel maatwerk wordt 
toegepast voor de specifieke doelgroep van medewerkers in de 
leeftijdscategorie 62+ in de schalen 1 t/m 7, met accent op duurzame 
inzetbaarheid. 

2. Te bepalen dat een bedrag van € 3.000.000,-  ten laste van de financiële 
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ruimte voor de periode van 2020 t/m 2027 ten behoeve van 
levensfasebewust personeelsbeleid beschikbaar gesteld wordt om in te 
zetten voor individueel maatwerk voor een specifieke doelgroep van 
medewerkers in de leeftijdscategorie 62+ in de schalen 1 t/m 7 en dit als 
volgt in de begroting te verplichten: 

• De incidentele financiële gevolgen van € 3.000.000,- ten laste te brengen 
van programma 8 Financiën en Organisatie, post 41300-377-2283-
00135. 

• De comptabele verwerking hiervan, zoals onder het financieel en fiscaal 
kader genoemd, op te nemen in de eerstvolgende tussentijdse 
begrotingswijziging. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting Levensfasebewust 
Personeelsbeleid individueel maatwerk ouderen schalen 1 t/m 7. 

 

Besluit Aangehouden. 

 
 

A5 / Potjer In- en uitdeuken NNN Gouwe Wiericke 
 

PZH-2019-721713387 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin zij worden 

geïnformeerd over het voorstel van Gedeputeerde Staten om conform de 
wens van de stuurgroep Gouwe Wiericke, in de Omgevingsverordening 
Zuid-Holland de begrenzing van de nog te realiseren delen van het 
Natuurnetwerk Nederland in het gebied Gouwe Wiericke te wijzigen, en het 
voorstel om in de komende jaren een extra bedrag van € 4,3 miljoen ter 
beschikking te stellen aan de stuurgroep Gouwe Wiericke vanwege de 
meerkosten van het wijzigingsvoorstel en vanwege de langere 
realisatietermijn; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin Gedeputeerde Staten 
aangeven het voorstel van de stuurgroep Gouwe Wiericke te ondersteunen 
en aan Provinciale Staten voor te zullen leggen. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS nadrukkelijker de positieve kanten van het in- en uitdeuken te 
benoemen, onder andere ten aanzien van de stikstofdoelstelling.  

 
 

A6 / Koning Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-
Holland 
 

PZH-2020-724760283 Advies 
1. Vast te stellen de Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio 

Rotterdam Zuid-Holland met Toelichting; 
2. Vast te stellen de informerende brief aan Provinciale Staten over de 

Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-
Holland met Toelichting;  

3. Te bepalen dat de Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio 
Rotterdam Zuid-Holland in het Provinciaal Blad wordt gepubliceerd; 

4. Vast te stellen de tekst voor de Publiekssamenvatting over de 
Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-
Holland met Toelichting. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
besluit tot vaststelling van de subsidieregeling het artikel over de 
prestatieverantwoording aan te scherpen aan de hand van het advies van 
de afdeling FJZ.  
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A7 / Vermeulen Brief aan Provinciale Staten over de evaluatie implementatieproces OV 
concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem 
 

PZH-2020-723946134 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de Provinciale Staten betreffende duiding op de 

evaluatie implementatieproces OV concessie Drechtsteden, Molenlanden en 
Gorinchem (DMG). 

2. Kennis te nemen van het rapport ‘Evaluatie implementatieproces OV 
concessie DMG’ door TwynstraGudde. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de evaluatie 
implementatieproces OV concessie Drechtsteden, Molenlanden en 
Gorinchem. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS de alinea over het verschuiven van de overgang van de concessie 
naar de rustigere zomermaanden te herschrijven door nadrukkelijker op te 
nemen dat GS hier aandacht voor hebben, maar dat het er vooralsnog op 
lijkt dat het voor deze concessie DMG niet mogelijk is om de 
overgangsdatum te wijzigen.  

 
 

A8 / Vermeulen Brief aan Provinciale Staten over eindrapportage Beleidsevaluatie 
Concessie Zuid-Holland Noord 2013-2018 
 

PZH-2020-725549743 Advies 
1.  Kennis nemen van het rapport ‘Beleidsevaluatie Concessie Zuid-Holland 

Noord 2013-2018’ door Moventem.  
2.  Vast te stellen de brief aan de Provinciale Staten betreffende de 

(beleids)evaluatie van de concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) 2013-2018 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de (beleids)evaluatie 

concessie Zuid-Holland Noord 2013-2018.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Bom-Lemstra Teelt van Nedersoja in Zuid-Holland 
 

PZH-2020-723587866 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de teelt van Nedersoja. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Nedersoja in Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Potjer Behandelvoorstel motie 906 Invoeringsplan Omgevingswet 
 

PZH-2020-724422919 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin een behandelvoorstel 

voor motie 906 Invoeringsplan Omgevingswet wordt voorgelegd. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel van 

motie 906 Invoeringsplan Omgevingswet.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3/ Vermeulen Rol provincie in aanpak Grote Kruising Krimpen aan den IJssel 
 

PZH-2020-722587689 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Krimpenerwaard waarmee de rol en zeggenschap van de 
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provincie Zuid-Holland wordt verduidelijkt in relatie tot de aanpak van de 
Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief van Krimpenerwaard 
over de aanpak Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Vermeulen Begrotingscirculaire 2021 - 2024 gemeenschappelijke regelingen 
 

PZH-2020-723727990 Advies 
1. Vast te stellen de Begrotingscirculaire 2021-2024 gericht aan het algemeen 

bestuur van de in Zuid-Holland gelegen gemeenschappelijke regelingen. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten worden 

geïnformeerd over de begrotingscirculaire gericht aan het algemeen bestuur 
van de in Zuid-Holland gelegen gemeenschappelijke regelingen.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Begrotingscirculaire 2021-
2024. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Baljeu Voorziening GS-pensioenen 
 

PZH-2020-724789394 Advies 
1. In te stemmen te met een wijziging van de rekenmethodiek voor de 

voorziening Pensioenen Gedeputeerde Staten.  
2. Te bepalen dat de wijziging en financiële consequenties worden voorgelegd 

aan Provinciale Staten als besluit bij de jaarrekening.  
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit om de 

rekenmethodiek voor de voorziening pensioenen GS aan te passen.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Baljeu Rapportage buitenlandse dienstreizen van GS-leden 23 oktober 2018 - 28 
januari 2020 
 

PZH-2020-724430829 Advies 
1.  Vast te stellen de rapportage buitenlandse dienstreizen van Gedeputeerde 

Staten, over de periode oktober 2018 - januari 2020  
2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de rapportage 

buitenlandse dienstreizen van Gedeputeerde Staten, over de periode 
oktober 2018 - januari 2020 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over buitenlandse dienstreizen van 
Gedeputeerde Staten, over de periode oktober 2018 - januari 2020 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in 
afstemming met mevr. De Zoete en dhr. Vermeulen waar nodig de teksten 
in het dienstreizenoverzicht aan te passen/te corrigeren.  

 
 

SV1 / Vermeulen Beantwoording statenvragen 3576 Groen Links over verzoek om 
informatie over Shell 
 

PZH-2020-725465944 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3576, inzake verzoek 

om informatie over Shell. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor de beantwoording van de 

statenvragen 3576 inzake verzoek om informatie over Shell. 

http://idms/otcs/llisapi.dll?func=ll&objId=724436355&objAction=Open&nexturl=%2Fotcs%2Fllisapi%2Edll%3Ffunc%3Dll%26objId%3D723606324%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://idms/otcs/llisapi.dll?func=ll&objId=724436355&objAction=Open&nexturl=%2Fotcs%2Fllisapi%2Edll%3Ffunc%3Dll%26objId%3D723606324%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder: 
- Om in de ‘Inleiding beantwoording’ de laatste zin (‘Het besluit …’) te 
verwijderen; 
- Om in de beantwoording te verduidelijken dat er afstemming heeft 
plaatsgevonden met de andere betrokken bestuursorganen, maar niet of in 
mindere mate met de provincie Groningen en de gemeenten Groningen en 
Assen; 
- Voor het bepalen van het moment van verzending van de beantwoording 
aan PS. De verzending vindt plaats nadat er contact is geweest tussen de 
indiener van de vragen en de portefeuillehouder. 

 
 

SV2 / Vermeulen Beantwoording Statenvragen 3578 van 50Plus over de stand van zaken 
Duinpolderweg 
 

PZH-2020-723582446 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3578 van 50Plus met 

betrekking tot de stand van zaken project Duinpolderweg. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel van de 

beantwoording van de Statenvragen 3578 van 50Plus met betrekking tot de 
stand van zaken project Duinpolderweg. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


