
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 18 FEBRUARI 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering  11 februari 2020 vastgesteld. 
 
 

A1 / 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.  

 
 

A2 / Potjer Full Proposal LIFE IP All4Biodiversity 
 

PZH-2019-719577912 Advies 
1. In te stemmen met het projectvoorstel (full proposal) in het kader van LIFE 

IP inhoudende een projectvoorstel (full proposal, Part B en C) , voor het 
herstel en de verbetering van habitat specifieke biodiversiteit in en rondom 
Natura 2000-gebieden door een integrale aanpak op gebiedsniveau. Om 
deze integrale aanpak te bereiken worden projecten en maatregelen 
geïnitieerd in een samenwerking tussen de beheerders van de Natura 2000-
gebieden en de beheerders van de omringende gebieden (bufferzones); 

2. Te bepalen dat de provincie Zuid-Holland als lead partner in het kader van 
LIFE IP All4Biodiversity optreedt mede namens de provincies Noord-
Brabant, Gelderland, Friesland en Limburg, Stichting Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in 
Nederland, Staatsbosbeheer, LTO, Vereniging BoerenNatuur, het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat / Rijkswaterstaat, Vogelbescherming Nederland en Naturalis; 

3. Aan te vragen een Europese subsidie LIFE IP All4Biodiversity als lead 
partner bij de Europese Commissie door ondertekening van de bij deze 
subsidieaanvraag behorende documenten:  

• Coordinating beneficiary declaration (A3)  

• Public body declaration (A3a)  

• Letter of intent from managing/competent authority (A8)  

4. Vast te stellen aanbiedingsbrief Full Proposal LIFE IP 
All4Biodiversity waarmee de subsidieaanvraag en bijlagen bij de 
Europese Commissie wordt aangeboden; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de EU-aanvraag LIFE IP 
All4Biodiversity. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning bevoegd is om, nadat Gedeputeerde 
Staten 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 gedeputeerde B.K. Potjer met de 
portefeuille Energie, Natuur, Omgevingswet en Communicatie om namens de 
provincie inzake een LIFE IP Al4Biodiversity aanvraag als uitvoerende partij en 
als leadpartner namens de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Friesland en 
Limburg, Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten in Nederland, Staatsbosbeheer, LTO, Vereniging 
BoerenNatuur, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat, Vogelbescherming 
Nederland en Naturalis, de volgende formulieren te ondertekenen en in te 
dienen: 
• Coordinating beneficiary declaration (A3)  
• Public body declaration (A3a)  
• Letter of intent from managing/competent authority (A8) 
• Aanbiedingsbrief Full Proposal LIFE IP All4Biodiversity 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
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maken van tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
 

A3 / De Zoete Openstellingsbesluit en wijzigingsregeling subsidieregeling planvorming 
bedrijventerreinen 
 

PZH-2019-721057836 Advies 
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling 

planvormingbedrijventerreinen Zuid-Holland 2017; 
2. Vast te stellen de Wijzigingsregeling 2020 voor de Subsidieregeling 

planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017; 
3. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit 2020 en de Wijzigingsregeling 2020 

voor de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 
worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor het openstellingsbesluit 2020 
en de wijzigingsregeling Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen 
Zuid-Holland 2017. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A4 / De Zoete Voordracht regionaal museum BIS-regeling 
 

PZH-2020-726964015 Advies 
1. Kennis te nemen van het adviesrapport van de werkgroep waarin ze 

voorstelt het Stedelijk Museum Schiedam voor te dragen voor de 
rijkssubsidie in het kader van de Subsidieregeling culturele 
basisinfrastructuur 2021 – 2024 en dit advies over te nemen.  

2. Vast te stellen de brief aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap waarmee het Stedelijk Museum Schiedam wordt voorgedragen 
voor de rijkssubsidie in het kader van de Subsidieregeling culturele 
basisinfrastructuur 2021 – 2024. 

3. Vast te stellen de brief aan het Stedelijk Museum Schiedam waarmee het 
museum op de hoogte wordt gesteld van de voordracht van Gedeputeerde 
Staten aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

4. Vast te stellen de brief aan de musea die zich hebben aangemeld bij de 
provincie om in aanmerking te komen voor de voordracht waarmee deze 
geïnformeerd worden over het besluit van Gedeputeerde Staten om het 
Stedelijk Museum Schiedam voor te dragen bij het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap.   

5. Vast te stellen de brief aan de werkgroep waarmee de werkgroep wordt 
geïnformeerd over het besluit van Gedeputeerde Staten om het Stedelijk 
Museum Schiedam voor te dragen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap en wordt bedankt voor haar inzet en inhoudelijke bijdrage. 

6. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee ze worden 
geïnfomeerd over het besluit van Gedeputeerde Staten om het Stedelijk 
Museum Schiedam voor te dragen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap.  

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voordracht van het Stedelijk 
Museum Schiedam. 

 
NB. 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.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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A5 / Bom-Lemstra Samenwerkingsovereenkomst Meerjarige Exploitatiesubsidie Veenweiden 
Innovatiecentrum 2020 t/m 2023 
 

PZH-2020-723528134 Advies 

1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst Meerjarige 

Exploitatiesubsidie Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) 2020 t/m 2023 met 

de provincie Utrecht, inhoudende dat: 
-  Zuid-Holland een financiële bijdrage levert van maximaal € 240.000,00 

inclusief BTW en exclusief indexering conform het CEP indexcijfer, ten 
laste van Programma 1 - Groen, Waterrijk en Schoon, voor de jaren 
2020 t/m 2023 ten behoeve van de duurzame instandhouding van het 
VIC, welke bijdrage in jaarlijkse termijnen van maximaal € 60.000,00 aan 
Utrecht wordt betaald, jaarlijks op te hogen met de CEP indexering;  

-  Utrecht eveneens een financiële bijdrage van maximaal € 240.000,00 
voor de jaren 2020 t/m 2023 beschikbaar stelt ten behoeve van de 
duurzame instandhouding van het VIC; 

-  Utrecht verantwoordelijk is voor het verstrekken van een meerjarige 
exploitatiesubsidie aan het VIC voor de jaren 2020 t/m 2023 en hierover 
jaarlijks rapporteert; 

-  Zuid-Holland deelneemt aan het jaarlijkse bestuurlijke overleg met het 
VIC waarin de voortgang rondom de meerjarige exploitatiesubsidie wordt 
geagendeerd; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
Samenwerkingsovereenkomst Meerjarige Exploitatiesubsidie Veenweiden 
Innovatiecentrum (VIC) 2020 t/m 2023.  

 
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 mevr. Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde voor 
Economie en innovatie, Land- en tuinbouw (inclusief faunabeheer), Gezond en 
veilig (milieu, bodem, klimaatadaptatie), om de Samenwerkingsovereenkomst 
Meerjarige Exploitatiesubsidie Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) 2020 t/m 
2023 met de provincie Utrecht namens de provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen.  
 

Besluit Aangehouden.  

 
 

A6 / Vermeulen Antwoordbrief aan IenW op de brief van IenW over ‘’Standpunt en 
spelregels IenW t.a.v. ''meekoppelkansen'' van het Tracébesluit A4 
Haaglanden-N14’’ 
 

PZH-2020-726080525 1. Vast te stellen de antwoordbrief aan het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat over ‘’Standpunt en spelregels IenW t.a.v. ''meekoppelkansen'' 
van het Tracébesluit A4 Haaglanden-N14’’. 

2. Vast te stellen de brief aan PS over de GS-brief aan het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (I&W) als reactie op de brief van IenW over het 
standpunt en spelregels meekoppelkansen van het Tracébesluit A4 
Haaglanden-N14’. 

3. Gedeputeerde Verkeer en Vervoer te machtigen om tekstuele aanpassingen 
te doen. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder: 
- Om in de brief aan het ministerie op p.2 over de goede inpassing van de 
A4 vanwege de verstedelijkingsinitiatieven van Rijswijk toe te voegen dat 
het Rijk de woondeal mede heeft ondertekend en dat de inpassing van de 
A4 in goede afstemming met de MRDH en andere partijen dient te 
gebeuren; 
- Voor het maken van tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang.  
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A7 / Potjer Provinciale waterstofvisie en strategie 
 

PZH-2020-724869649 Advies 
1. Vast te stellen de ‘Waterstofvisie en strategie: De rol van waterstof in de 

energie- en grondstoffentransitie in Zuid-Holland 2030 (-2050)’ waarin het 
college keuzes maakt ten aanzien van de rol en inzet van de provincie op 
het onderwerp waterstof; 

2. Vast te stellen de brief waarmee het college Provinciale Staten informeert 
over de ’Waterstofvisie en strategie: De rol van waterstof in de energie- en 
grondstoffentransitie in Zuid-Holland 2030 (-2050)’ 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ‘Waterstofvisie en strategie: 
De rol van waterstof in de energie- en grondstoffentransitie in Zuid-Holland 
2030 (-2050)’ 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A8 / Potjer Uitwerking participatieplan Windpark Spui 
 

PZH-2020-727346471 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Klein-Piershil BV over de uitwerking van het 

participatieplan voor het Windpark Spui. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Klein-Piershil BV 

over de uitwerking van het participatieplan voor het Windpark Spui. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het GS-
voorstel op p.2 ‘klachten gestuurd’ aan elkaar te schrijven en/of te 
verduidelijken wat dit inhoudt. 

 
 

CF1 / Bom-Lemstra GS-brief aan gemeente Rotterdam inzake veiligheidscultuur bij Brzo-
bedrijven 
 

PZH-2020-723925508 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Rotterdam inzake 

veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de gemeente 

Rotterdam inzake veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Bom-Lemstra Beslissing op bezwaar Kees in ‘t Veen Beheer B.V. tegen opleggen last 
onder dwangsom inzake overschrijding van lozingsnormen. 
 

PZH-2020-726068797 Advies 
1. Ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven, conform het 

advies van de bezwarencommissie, de bezwaren van Kees in ’t Veen 
Beheer B.V., van 30 september 2019, ontvangen 1 oktober 2019, tegen het 
besluit van 21 augustus 2019, met kenmerk 9999117723_9999644178 tot 
het opleggen van een last onder dwangsom wegens het overschrijden van 
lozingsnormen en voor het blijvend voldoen aan voorschrift 5.4.1. van de 
revisievergunning van 11 oktober 2010. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Kees in ’t Veen 
Beheer B.V. , inzake het overschrijden van lozingsnormen. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar van 
Kees in ’t Veen Beheer B.V. inzake het overschrijden van lozingsnormen. 
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Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF3 / Potjer Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 
2020 
 

PZH-2020-725083601 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan PS “geactualiseerde versie Lange Termijn 

Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2020”.  
2. Vast te stellen bijlage 1 “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda 

Omgevingsbeleid voorjaar 2020” waarin actualisaties zijn opgenomen ten 
aanzien van wijzigingen en ontwikkelingen van het Omgevingsbeleid. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting Lange Termijn Agenda 
Omgevingsbeleid voorjaar 2020. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de LTA 
Omgevingsbeleid voorjaar 2020: 
- Op p.3 bij ‘Verkenning inclusieve leefomgeving’ mevr. Koning als 
portefeuillehouder op te nemen; 
- Op p.4 bij ‘Programma Mobiliteit toe te voegen ‘(inclusief Veilige, 
gezonde en aantrekkelijke loopomgeving)’. 

 
 

SV1 / Koning Beantwoording Statenvragen 3580 van D66 m.b.t. woningbouwlocatie 
Bronsgeest, gemeente Noordwijk 
 

PZH-2020-727222234 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3580 van D66 met 

betrekking tot woningbouwlocatie Bronsgeest, gemeente Noordwijk. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3580 van D66 met betrekking tot woningbouwlocatie 
Bronsgeest, gemeente Noordwijk. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
beantwoording van de Statenvragen om: 
- Op p.2 bij ‘Beantwoording Algemeen’ de laatste zin te verwijderen (‘Wat 
er zich …’); 
- In het antwoord van vraag 33 na ‘naar alternatieve locaties te starten’ toe 
te voegen ‘binnen de provinciale kaders’; 
- In het antwoord van vraag 35 toe te voegen dat deze toezegging niet door 
de gedeputeerde gedaan is en er op te wijzen dat er in het geval van de 
provincie geen sprake van een ‘demissionaire periode’ is. 

 
 

SV2 / Vermeuleen Beantwoording Statenvragen 3587 PvdD - Financiële tekorten gemeenten 
sociaal domein 
 

PZH-2020-726724326  Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3587 van de fractie PvdD 

inzake zorgen over financiële tekorten gemeenten sociaal domein. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording Statenvragen 

3587 van de fractie PvdD inzake zorgen over financiële tekorten gemeenten 
sociaal domein. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

- / Koning GS-brief aan Kamercommissie Binnenlandse Zaken over Consultatie 
Besluit Woningbouwimpuls 2020 
 

PZH-2020-728344412 Advies 
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1. Vast te stellen de brief aan de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over 
Consultatie Besluit Woningbouwimpuls 2020. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


