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A1 / Bom-Lemstra Handreiking “Hoe verbind je de energietransitie met klimaatadaptatie?” 
 

PZH-2020-727659634 Advies 
1. Vast te stellen de handreiking "Hoe verbind je de energietransitie met 

klimaatadaptatie?". 
2. Vast te stellen de brief aan PS waarin PS wordt geïnformeerd over de 

handreiking "Hoe verbind je de energietransitie met klimaatadaptatie?". 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de 

handreiking "Hoe verbind je de energietransitie met klimaatadaptatie?" en 
de toezending aan PS. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de tekst in 
overeenstemming te brengen met de eerder gestuurde brief. 

 
 

A2 / De Zoete Onderzoeksplan 2020 Eenheid Audit en Advies met bijbehorende Audit 
Charter 2020 
 

PZH-2020-726354542 Advies 
1. Vast te stellen het Onderzoeksplan 2020 Eenheid Audit en Advies met 

bijbehorende Audit Charter 2020. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij in kennis worden 

gesteld van het Onderzoeksplan 2020 Eenheid Audit en Advies met 
bijbehorende Audit Charter 2020. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het Onderzoeksplan 
2020 Eenheid Audit en Advies met bijbehorende Audit Charter 2020. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
Onderzoeksplan op p.5 waar mogelijk ‘n.v.t.’ in te vullen met een 
ambitie/opgave. 

 
 

A3 / Bom-Lemstra Regionale Innovatie en Slimme Specialisatie Strategie in West-Nederland 
 

PZH-2020-727132426 Advies 
1. In te stemmen met de Regionale Innovatie en Slimme Specialisatie 

Strategie in West-Nederland (RIS 3) als basis voor het uitwerken van het 
Operationeel programma Kansen voor West III. 

2. Te bepalen een uitzondering te maken op de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 door de Regionale Innovatie en Slimme 
Specialisatie Strategie in West-Nederland niet op de provinciale website te 
publiceren, omdat het een versie betreft die is vrijgegeven voor 
besluitvorming in de colleges. Nadat alle colleges hebben ingestemd met de 
Regionale Innovatie en Slimme Specialisatie Strategie in West-Nederland, 
zal de definitieve versie gepubliceerd worden op de website van Kansen 
voor West.   

3. Publiekssamenvatting vast te stellen over de vaststelling Regionale 
Innovatie en Slimme Specialisatie Strategie in West-Nederland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het GS-
voorstel een adviespunt 4 toe te voegen met als strekking dat GS in de 
verdere uitwerking aandacht zullen hebben voor de 
werkgelegenheidseffecten/de menselijke kant. 

 
 

A4 / Vermeulen Landelijk Convenant Sociale Veiligheid in het OV 2020-2025 
 

PZH-2020-726257660 Advies 
1. Aan te gaan het Landelijk convenant sociale veiligheid in het OV 2020-2025. 
2. Gedeputeerde Verkeer en Vervoer, dhr. F. Vermeulen te machtigen het 

Landelijk convenant sociale veiligheid in het OV 2020-2025 namens GS te 
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ondertekenen. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit tot het aangaan van 

het Landelijk convenant sociale veiligheid in het OV 2020-2025. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. De portefeuillehouder is gemachtigd om het 
moment van publiceren van de stukken op de provinciale website te 
bepalen. 

 
 

A5 / Potjer Koersnotitie Omgevingsbeleid 
 

PZH-2020-727576444 Advies 
1. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten, 

waarmee de Koersnotitie aanpassing Omgevingsbeleid – Koers 2020 ter 
kennisname wordt aangeboden. 

2. Vast te stellen de Koersnotitie aanpassing Omgevingsbeleid – Koers 2020, 
met daarin een beschrijving van de aanpak en planning van de volgende 
modules:  
a. Klimaatadaptatie; 
b. Circulair Zuid-Holland; 
c. Ruimtelijke kwaliteit; 
d. Energietransitie; 
e. Verbeteren Omgevingsbeleid; 
f. Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. 

3. Vast te stellen het startdocument Leefomgevingstoets. 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Koersnotitie 

Omgevingsbeleid. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A6 / Potjer Uitvoeringsprogramma ‘Schone energie voor iedereen’ 
 

PZH-2020-727027563 Advies 
1. Vast te stellen het Uitvoeringsprogramma Schone energie voor iedereen; 
2. Vast te stellen de GS-brief aan PS over de Uitvoeringsprogramma Schone 

energie voor iedereen;  
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

Uitvoeringsprogramma schone energie voor iedereen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
Uitvoeringsprogramma: 
- Aan de inleiding toe te voegen dat er geen hoofdstuk Mobiliteit bij zit en 
dat dit er de volgende keer wel bij zal zitten; 
- Conform het coalitieakkoord op p.10 bij ‘Nieuwbouw wordt 
energieneutraal’ toe te voegen dat dit gebeurt met behoud van snelheid 
bouwopgave en aantallen; 
- Om de ruimtelijke kaders ten aanzien van wind en zon conform het 
coalitieakkoord en SMART te formuleren, waaronder op P.16 bij de 
afbeelding van de windmolens; 
- De begrotingstabel op p.37 aan te passen en in lijn te brengen met de 
eerste begrotingswijziging zodat het aansluit op de huidige financiële 
systematiek. 

 
 

CF1 / Baljeu Instemmen met de (11e) wijziging Gemeenschappelijke regeling ODWH en 
zienswijze inzake het deelnemen in een werkgeversvereniging voor 
gemeenschappelijke regelingen 
 

PZH-2020-725612632  
 

Advies 
1. In te stemmen met de (11e) wijziging Gemeenschappelijke regeling 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 3 MAART 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 18 februari 2020 vastgesteld. 
 
 

Omgevingsdienst West-Holland naar aanleiding van de inwerking treding 
van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, onder voorbehoud van 
toestemming van Provinciale Staten; 

2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten worden 
gevraagd toestemming te verlenen voor instemming met de (11e) wijziging 
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland en waarin 
Provinciale Staten worden gevraagd geen wensen of bedenkingen te uiten 
met betrekking tot het besluit inzake het deelnemen van de 
Omgevingsdienst West-Holland in een werkgeversvereniging voor 
gemeenschappelijke regelingen; 

3. Vast te stellen de brief waarin de Omgevingsdienst West-Holland wordt 
bericht over de provinciale besluitvorming; 

4. Te bepalen dat de (11e) wijziging van Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland na besluitvorming door alle deelnemers 
wordt bekend gemaakt door plaatsing in de Staatscourant; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de instemming met de (11e) 
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-
Holland en het voorstel aan Provinciale Staten om geen wensen en 
bedenkingen te uiten naar aanleiding van het besluit inzake het deelnemen 
van de Omgevingsdienst West-Holland in een werkgeversvereniging voor 
gemeenschappelijke regelingen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Baljeu Afhandeling motie 556 over zoetwaterprotocol 
 

PZH-2019-718336859 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de afhandeling van motie 

556 van het statenlid Noordermeer (VVD) d.d. 28 januari 2015 over een 
zoetwaterprotocol. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de afhandeling van motie 556 
over een zoetwaterprotocol. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Bom-Lemstra Bodemenergieplan De Binckhorst (Den Haag) 
 

PZH-2020-726243346 Advies 
1. Vast te stellen het bodemenergieplan De Binckhorst (Den Haag) met als 

hoofdpunten:  
a) Wat betreft de open systemen moet het plan worden uitgevoerd in het 

tweede en derde watervoerende pakket;  
b) De warme en koude bronnen van een open bodemenergiesysteem dienen 

binnen de aangegeven warme (rode) en koude (blauwe) zones te worden 
gepositioneerd; 

c) Vanwege het optimaal benutten van het derde watervoerende pakket 
moeten bronnen hun capaciteit ontlenen aan een zo groot mogelijk deel van 
dit opslagpakket. 

d) Voor regeneratie van de bronnen (extra toevoeging koude of warmte) wordt 
beoogd het aanwezige oppervlaktewater te gebruiken.   

2. Vast te stellen de brief waarmee de gemeente Den Haag op de hoogte 
wordt gesteld van de vaststelling van het bodemenergieplan De Binckhorst. 

3. Vast te stellen de brief waarmee de Omgevingsdienst Haaglanden op de 
hoogte wordt gesteld van de vaststelling van het bodemenergieplan De 
Binckhorst (Den Haag) 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van het 
bodemenergieplan De Binckhorst (Den Haag). 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF4 / Koning Omgevingsvergunning voor het omzetten van een melkveehouderijbedrijf 
naar een geitenhouderij aan de Heulenslag 36a te Bleskensgraaf 
 

PZH-2020-727657121 Advies 
1. Beroep in te stellen bij de rechtbank tegen de door burgemeester en 

wethouders van Molenlanden verleende omgevingsvergunning; 
2. De opstelling van het beroepschrift in handen te geven van de advocaat die 

opdracht heeft uw college in deze zaak te vertegenwoordigen; 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij het voorstel 

omgevingsvergunning voor het omzetten van een melkveehouderijbedrijf 
naar een geitenhouderij aan de Heulenslag 36a te Bleskensgraaf. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om na te gaan 
of het adres uit het onderwerp verwijderd moet worden in verband met de 
AVG en om de stukken daarop aan te passen, indien nodig. 

 
 

CF5 / Koning Omgevingsvergunning voor wijzigen en vergroten inrichting bestaande 
geitenhouderij en bouw nieuwe geitenstal aan de Melkweg 2b te Langerak, 
gemeente Molenlanden 
 

PZH-2020-726747393 Advies 
1. Beroep bij de rechtbank in te stellen tegen de door burgemeester en 

wethouders van Molenlanden verleende omgevingsvergunning; 
2. Een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank om te 

voorkomen dat het aantal geiten kan toenemen voordat op het beroep is 
beslist; 

3. De opstelling van het beroepschrift en de voorlopige voorziening in handen 
te geven van de advocaat die opdracht heeft uw college in deze zaak te 
vertegenwoordigen; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij het voorstel 
omgevingsvergunning voor wijzigen en vergroten inrichting bestaande 
geitenhouderij en bouw geitenstal aan de Melkweg 2b te Langerak. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om na te gaan 
of het adres uit het onderwerp verwijderd moet worden in verband met de 
AVG en om de stukken daarop aan te passen, indien nodig. 

 
 

CF6 / Koning Antwoordbrief aan initiatiefnemer over ontwikkelingsplan Nieuw-
Vredenoord 
 

PZH-2020-726007737 Advies 
1. Vast te stellen de antwoordbrief aan initiatiefnemer over ontwikkelingsplan 

Nieuw- Vredenoord, gemeente Den Haag. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de antwoordbrief 

over ontwikkelingsplan Nieuw Vredenoord, gemeente Den Haag. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Koning Doelgroepanalyse Ruiters en menners in beeld 
 

PZH-2020-726543252 Advies 
1. Kennis te nemen van de Doelgroepanalyse: Ruiters en menners in beeld.  
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Doelgroep analyse 

“Ruiters en menners in beeld”. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de uitkomsten van de 

Doelgroep analyse “Ruiters en menners in beeld’’. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Vermeulen Samenwerkingsovereenkomst Zon op Infra met de provincie Noord-
Holland en de provincie Noord-Brabant 
 

PZH-2020-723988684 Advies 
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst Zon op Infra met de provincie 

Noord-Holland en de provincie Noord-Brabant. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie gegeven wordt 

over het project en de Samenwerkingsovereenkomst Zon op Infra met de 
provincies Noord-Holland en Noord-Brabant. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming 
door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het 
advies een machtiging af te geven aan de heer F. Vermeulen, gedeputeerde 
Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland, om de 
Samenwerkingsovereenkomst Zon op Infra met Noord-Holland en Noord-
Brabant namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Vermeulen Fietsstraat Nicolaas Beetslaan in Voorburg 
 

PZH-2020-724384701 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de Fietsersbond afdeling Leidschendam-

Voorburg waarmee de organisatie op de hoogte wordt gebracht van het 
proces dat nodig is om eventueel te komen tot een provinciale bijdrage aan 
een fietsstraat in de Nicolaas Beetslaan.  

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, zodat de Statenleden op de 
hoogte worden gebracht van de antwoordbrief aan de Fietsersbond afdeling 
Leidschendam– Voorburg. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de Fietsersbond 
afdeling Leidschendam-Voorburg met betrekking tot de provinciale inzet ten 
aanzien van een  fietsstraat in de Nicolaas Beetslaan. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Potjer Meterstand Energieagenda 2019 
 

PZH-2019-719057226 Advies 
1. Vast te stellen de Meterstand Energieagenda 2019;  
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten waarmee de Meterstand 

2019 aan Provinciale Staten wordt aangeboden;  
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Meterstand 2019. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / De Zoete Besteding incidenteel budget 2,6 miljoen restauratie en herbestemming 
rijksmonumenten  

PZH-2020-728532248 Advies 
1. Te bepalen dat in de begroting 2020 een begrotingssubsidie van € 0,5 

miljoen opgenomen wordt aan Vereniging Natuurmonumenten voor de 
restauratie van de rijksmonumentale tuin van landgoed De Tempel na 
overdracht van het eigendom door de gemeente Rotterdam. 

2. Te bepalen dat in de begroting 2020 een begrotingssubsidie van € 0,73 
miljoen opgenomen wordt aan de Stichting Het Huys ten Donck in 
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Ridderkerk voor de restauratie van onroerende interieuronderdelen 
inclusief planvorming- en uitvoering, nader historisch onderzoek, 
klimaatbeheer en -monitoring en bouwkundige aanpassingen ivm de 
leerlingwerkplaatsen van Het Huys ten Donck. 

3. Te bepalen dat de begroting 2020 een begrotingssubsidie van € 0,5 
miljoen opgenomen wordt voor het behoud van buitenplaats Huize Ivicke te 
Wassenaar. 

4. Vast te stellen de GS brief waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld 
op te nemen in de begroting 2020 de begrotingssubsidies aan Vereniging 
Natuurmonumenten van €0,5 miljoen, aan de Stichting Het Huys ten Dock 
van € 0,73 miljoen en aan de gemeente Wassenaar van € 0,5 miljoen.  

5. Vast te stellen de publieksamenvatting bij de GS brief voor besteding van 
de € 2,6 miljoen incidenteel budget voor restauratie en herbestemming van 
rijksmonumenten. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12  / Potjer Uitvoering Klimaatakkoord industrie en mobiliteit 

PZH-2020-728619143 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de uitvoering van het 

Klimaatakkoord industrie en mobiliteit. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de uitvoering van het 

Klimaatakkoord industrie en mobiliteit. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
maken van tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang in afstemming 
met mevr. Baljeu en dhr. Vermeulen. 

 
 

SV1 / Vermeulen Beantwoording Statenvragen 3581 VVD – Fileproblematiek Zuid-Holland 
 

PZH-2020-727575744 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3581 van de VVD 

over de fileproblematiek in Zuid-Holland 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3581 van de VVD over de fileproblematiek in Zuid-Holland 
 

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

 
 

SV2 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3585 van de PvdD - afschot reeën 
 

PZH-2020-725650683 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer 3585 

van de PvdD over afschot reeën. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen met nummer 3585 van de PvdD over afschot reeën. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Vermeulen Beantwoording statenvragen 3584 SP inzake R-netlijn Alphen – Gouda 
 

PZH-2020-725150220 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3584 van de 

Socialistische Partij met betrekking tot R-netlijn Alphen - Gouda. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3584 van de Socialistische Partij met betrekking tot R-netlijn 
Alphen - Gouda. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Vermeulen Beantwoording (aanvullende) Statenvragen 3588 D66 - Extra 
oeververbinding over de Vliet in Leidschendam 
 

PZH-2020-726521595 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de (aanvullende) Statenvragen 3588 

D66 - Extra oeververbinding over de Vliet in Leidschendam. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

(aanvullende) Statenvragen 3588 D66 - Extra oeververbinding over de Vliet 
in Leidschendam. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

 
 
 


