
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 11 FEBRUARI 2020 
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A1 / Potjer ELENA-subsidie aanvraag “Duurzame Wijkwarmte Zuid-Holland” 
 

PZH-2020-725125367 Advies 
1. In te dienen de ELENA-subsidieaanvraag “Duurzame Wijkwarmte Zuid-

Holland” bij de Europese Investering Bank (EIB) ten behoeve van 10 
gemeentelijk duurzame warmteprojecten. 

2. In te stemmen met € 300.000 aan provinciale cofinanciering, vooruitlopend  
op de middelen die voor energie beschikbaar worden gesteld bij de eerste 
begrotingswijziging. 

3. Aan te gaan de intentieverklaring tussen de provincie en de gemeenten 
Alphen aan den Rijn, Den Haag, Gorinchem, Kaag en Braassem, Katwijk, 
Rijswijk, Rotterdam, Schiedam en Zoeterwoude. 

4. Vast te stellen de brief aan PS over de Subsidie aanvraag ELENA 
Duurzame Wijkwarmte. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting van “Duurzame Wijkwarmte Zuid-
Holland”. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming 
door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het 
advies aan hem een machtiging af te geven aan gedeputeerde B. Potjer, om de 
Intentieverklaring en de subsidieaanvraag met de gemeenten Alphen aan den 
Rijn, Den Haag, Gorinchem, Kaag en Braassem, Katwijk, Rijswijk, Rotterdam, 
Schiedam en Zoeterwoude te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het 
moment te bepalen van: 
- verzending van de brief aan PS; 
- de publicatie van het GS-besluit en de onderliggende stukken op de 
provinciale website in het kader van de actieve openbaarheid. 

 
 

A2 / Potjer Informerende GS-brief aan PS over proces ondersteuning journalistiek 
 

PZH-2020-724266161 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het proces 

ondersteuning journalistiek. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het proces ondersteuning 

journalistiek. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF1 / Koning Glassaneringsproject Paradijsweg Westzijde/Natte Kant Nieuwkoop 
 

PZH-2020-723580624 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Nieuwkoop inzake de stand van 

zaken glassaneringsproject Paradijsweg Westzijde / Natte Kant.  
 Hierin melden wij Nieuwkoop dat: 

- Wij kunnen instemmen met de hoofdlijnen van het nu voorliggende plan. 
Dit betreft de transformatie van ca 19 ha glastuinbouwbestemming met 
daarvan ca 10 ha fysiek glas en die te transformeren naar ca 11 ha 
natuur en water, ca 6 ha woonkavels met ca 40 woningen en een aantal 
recreatieve voorzieningen. 

- Zij de nog ontbrekende informatie dienen op te sturen om de 
subsidievaststellingsbeschikking volgens de regels te kunnen 
afhandelen. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake de stand van zaken 
glassaneringsproject Paradijsweg Westzijde / Natte Kant. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij het voorstel 
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“glassaneringsproject Paradijsweg Westzijde / Natte Kant.” 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF2 / De Zoete Berekening van de plaatsgebonden risico contouren Loodswezen 
Rotterdam 
 

PZH-2019-720695123 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel inhoudende de berekening van de 

plaatsgebonden risicocontouren uit het luchthavenbesluit Loodswezen 
Rotterdam, alsmede de delegatie van deze bevoegdheid aan Gedeputeerde 
Staten. 

2. Te bepalen dat na vaststelling door Provinciale Staten de ‘Berekening 
plaatsgebonden risicocontouren Luchthavenbesluit Loodswezen Rotterdam 
en het delegatiebesluit artikel 18 BBL’ worden gepubliceerd in het 
Provinciaal Blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de berekening van de 
plaatsgebonden risicocontouren uit het luchthavenbesluit Loodswezen 
Rotterdam. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Bom - Lemstra Beslissing op bezwaar Van Leeuwen Papier- en Metaalhandel B.V. inzake 
stofoverlast 
 

PZH-2020-725313175 Advies 
1. Ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten te handhaven, conform 

het advies van de bezwarencommissie, de bezwaren van Van Leeuwen 
Papier- en Metaalhandel B.V. van 3 juni 2019, 3 oktober 2019 en 3 
december 2019 tegen het besluit tot het opleggen van een last onder 
dwangsom vanwege het veroorzaken van stofhinder van 21 mei 2019, 
alsmede het verzoek tot kostenverhaal af te wijzen. 

2. In stand te laten de besluiten tot invordering van 4 juli 2019, 23 september 
2019 en 27 november 2019. 

3. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Van Leeuwen 
Papier- en Metaalhandel B.V., inzake stofoverlast. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Beslissing op bezwaar aan 
Van Leeuwen Papier- en Metaalhandel B.V., inzake stofoverlast. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Vermeulen Beantwoording statenvragen 3579 PvdD (Vergunningen) vuurwerk 
 

PZH-2020-724515609 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3579 PvdD – 

(Vergunningen) vuurwerk. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

statenvragen 3579 PvdD – (Vergunningen) vuurwerk. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Koning Beantwoording Statenvragen 3583 van DENK over Sloop sociale woningen 
Tweebosbuurt Rotterdam 
 

PZH-2020-726528412 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3583 van DENK over 

Sloop sociale woningen Tweebosbuurt Rotterdam; 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 
Statenvragen 3583 van DENK over Sloop sociale woningen Tweebosbuurt 
Rotterdam. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
beantwoording op te nemen dat het college van Gedeputeerde Staten het 
inhoudelijk gezien belangrijk vindt, maar dat de provincie er niet over gaat. 

 
 


