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A1 / 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 Vastgesteld conform advies. 

 
 

A2 / Potjer Zuid-Hollands Bos- en bomenbeleid en landelijke Bossenstrategie 
 

PZH-2020-725320584 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de uitwerking van het 

Zuid-Hollandse Bos-  en bomenbeleid en de landelijke Bossenstrategie. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Bos- en bomenbeleid. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS op p.2 bij de koppelkansen met andere opgaven ‘recreatie en 
sport’ toe te voegen. 

 
 

A3 / Potjer & 
Vermeulen 

Evaluatie Participatienotitie 
 

PZH-2020-725489434 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Evaluatie van de 

Participatienotitie. 
2. Vast te stellen de Terugblik Stand van zaken participatie voor gesprek met 

Provinciale Staten. 
3. Vast te stellen de Terugkoppeling Lunchbijeenkomst Participatie. 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 10 MAART 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 3 maart 2020 vastgesteld 
 
 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Evaluatie van de 
Participatienotitie. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouders om ten 
aanzien van de Direct Duidelijk Deal op te nemen dat de ondertekening zal 
plaatsvinden in het tweede kwartaal 2020 in plaats van het eerste kwartaal. 

 
 

A4 / Potjer Invoeringsplan Omgevingswet op basis van behandelvoorstel motie 906 
 

PZH-2020-728906418 Advies 
1. Vast te stellen het Invoeringsplan Omgevingswet, Klaar voor de start! 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het Invoeringsplan 

Omgevingswet op basis van het behandelvoorstel motie 906 wordt 
voorgelegd.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het Invoeringsplan 
Omgevingswet. 
 

Besluit Aangehouden. 

 
 

A5 / Vermeulen Aanvullende informatie aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord 
 

PZH-2020-728263884 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over aanvullende informatie 

over de aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over aanvullende informatie over de 

aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het 
moment van verzending van de brief aan PS te bepalen.  

 
 

A6 / Baljeu Participatie project  Varen doe je samen! 2020-2025 
 

PZH-2020-723516988 Advies 

1. In te stemmen met het participeren als convenantspartner in het project 

Varen doe je samen! voor de periode 2020-2025. 

2. In te stemmen met de jaarlijkse financiële bijdrage voor de periode 2020 tot 

2025 ad 11.800 euro (excl. BTW). 

3. Vast te stellen de brief aan de projectorganisatie Varen doe je samen! 

waarin deelname voor de periode 2020-2025 wordt bevestigd. 

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee zij geïnformeerd 

worden over de participatie in het project Varen doe je samen! 2020-2025. 

5. Vast te stellen met de publiekssamenvatting over het participatieproject 

Varen doe je samen! 2020-2025. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A7 / Baljeu Warmtebedrijf Holding B.V. – Overbruggingsfinanciering maart 2020 

PZH-2020-727685640 Advies 
1. Als subsidieverstrekker aan Warmtebedrijf Holding B.V. te Rotterdam te 

verstrekken: 
a. door middel van bijgevoegde beschikking, PZH-2020-727685640-1, een 

tweede voorschot op de incidentele subsidie (in de vorm van een 
lening) van 17 december 2019, PZH-2019-719447109, groot € 
691.000,00, terug te betalen ter gelegenheid van de Final Investment 
Decision, maar in ieder geval niet later dan 31 december 2020; 

b. door middel van bijgevoegde beschikking met nummer PZH-2020-
727685640-2, een incidentele subsidie (in de vorm van een lening) 
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groot maximaal € 2.000.000,00, te verlenen als overbruggingssteun tot 
1 juli 2020, onder de voorwaarden dat: 

i. Provinciale Staten voldoende gelden ter beschikking stellen conform 
artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; 

ii. melding wordt gedaan van deze incidentele subsidie (in de vorm van 
een lening) aan de Europese Commissie 

terug te betalen uiterlijk 31 december 2020. De incidentele subsidie (in 
de vorm van een lening) wordt uitbetaald in tranches door middel van 
voorschotten op voldoende onderbouwde verzoeken van Warmtebedrijf 
Holding B.V.; 

c. aan te gaan de bijgevoegde Leningovereenkomst ter uitvoering van de 
incidentele subsidie (in de vorm van een lening) van 10 maart 2020, 
PZH-2020-727685640-2; 

d. door middel van bijgevoegde beschikking met nummer PZH-2020-
727685640-3, een incidentele subsidie (in de vorm van een lening) 
groot maximaal € 6.500.000,00, als bijdrage in de kosten van 
voorbereiding die WbR in 2020 maakt voor het project LoO, bestaande 
uit proceskosten en nader te bepalen en niet-uitstelbare investeringen, 
onder voorbehoud van besluitvorming in de algemene vergadering van 
aandeelhouders van Warmtebedrijf Holding B.V., onder de voorwaarde 
dat Provinciale Staten voldoende gelden ter beschikking stellen 
conform artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; 

e. aan te gaan de bijgevoegde Leningovereenkomst ter uitvoering van de 
incidentele subsidie (in de vorm van een lening) van 10 maart 2020, 
PZH-2020-727685640-3; 

f. door middel van bijgevoegde beschikking, PZH-2020-727685640-4, een 
eerste voorschot op de incidentele subsidie (in de vorm van een lening) 
van 10 maart 2020, PZH-2020-727685640-3, groot € 752.000,00, terug 
te betalen ter gelegenheid van de Final Investment Decision, maar in 
ieder geval niet later dan 31 december 2020; 

2. Vast te stellen het Begeleidend schrijven, waarmee de onder 1 a t/m f 
genoemde beschikkingen en overeenkomsten aan Warmtebedrijf Holding 
B.V. wordt gezonden (bijlage 7); 

3. Als aandeelhouder van Warmtebedrijf Holding B.V.: 
a. buiten de Algemene vergadering van aandeelhouders van 

Warmtebedrijf Holding B.V. in te stemmen met het nemen van een 
schriftelijk besluit door de Algemene vergadering van aandeelhouders 
over het verkrijgen van overbruggingsfinanciering van de gemeente 
Rotterdam ten bedrage van € 1.867.000,00 en het in dit verband 
benutten van de nog openstaande ruimte binnen de kredietfaciliteit van 
de gemeente Rotterdam; 

b. buiten de Algemene vergadering van aandeelhouders van 
Warmtebedrijf Holding B.V. in te stemmen met het nemen van een 
schriftelijk besluit door de Algemene vergadering van aandeelhouders 
over het verkrijgen van overbruggingsfinanciering van de provincie 
Zuid-Holland ten bedrage van € 1.602.000,00 en het in dit verband 
benutten van de nog openstaande ruimte binnen de incidentele 
subsidies (in de vorm van een lening) van 17 december 2019, PZH-
2019-719447109 en 10 maart 2020, PZH-2020-726296898; 

c. te verklaren dat het stemrecht op de door de provincie Zuid-Holland 
gehouden aandelen in het kapitaal van Warmtebedrijf Holding B.V. 
door niemand anders dan door de provincie Zuid-Holland kan worden 
uitgeoefend; 

d. te verklaren dat ten tijde van het nemen van onderhavig besluit, voor 
zover de provincie Zuid-Holland bekend: 

i. geen besluit is genomen ter zake van juridische fusie of splitsing, 
waarbij Warmtebedrijf Holding B.V. is betrokken als verdwijnende 
vennootschap; 

ii. geen besluit is genomen ter zake van ontbinding van Warmtebedrijf 
Holding B.V.; 

iii. Warmtebedrijf Holding B.V. geen bericht heeft ontvangen van de 
Kamer van Koophandel betreffende ontbinding van Warmtebedrijf 
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Holding B.V. op grond van artikel 2:19a van het Burgerlijk Wetboek; 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij de besluiten 

gekoppeld aan het verstrekken van overbruggingsfinanciering aan 
Warmtebedrijf Holding B.V;  

5. Ten aanzien van de bijlagen 1, 2 en 5 tot en met 13 te bepalen dat deze niet 
actief zullen worden openbaar gemaakt, nu het informatie betreft als 
bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder c, respectievelijk tweede lid, onder b 
en g, van de Wet openbaarheid van bestuur. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Na te gaan of de incidentele subsidie (in de vorm van een lening) groot 
maximaal €6.500.000,- in tranches opgeknipt kan worden; 
- Een check te doen op de bedragen en getallen en indien nodig te 
corrigeren en aan GS terug te koppelen. 

 
 

CF1 / De Zoete Jaarverslag 2019 van de Eenheid Audit en Advies 
 

PZH-2020-728482833  
 

Advies 
1. Vast te stellen het jaarverslag 2019 van de Eenheid Audit en Advies. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij in kennis worden 

gesteld van het jaarverslag 2019 van de Eenheid Audit en Advies. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het jaarverslag 2019 

van de Eenheid Audit en Advies. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS: 
- Op te nemen dat anders dan in het jaarverslag van de EAA op p.6 
vermeld staat, GS nog moeten besluiten over het voorstel 
doorontwikkeling van de strategische kennisfunctie en dat deze stukken 
binnenkort naar PS gestuurd worden; 
- Te verduidelijken dat dit het Jaarverslag van de EAA zelf is en dat er 
daarom geen duiding van GS bij zit. GS geleiden het enkel door naar PS. 

 
 

CF2 / Koning Intentieovereenkomst pilot Città Romana 
 

PZH-2020-727327187 Advies 
1. Aan te gaan de Intentieovereenkomst pilot Città Romana met Gemeente 

Hellevoetsluis en Coöperatie van Eigenaren Città Romana U.A. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin zij worden 

geïnformeerd over de Intentieovereenkomst pilot Città Romana. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie gegeven wordt 

over de Intentieovereenkomst pilot Città Romana met Gemeente 
Hellevoetsluis en Coöperatie van Eigenaren Città Romana U.A  

 
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 mevrouw Koning, gedeputeerde wonen, 
ruimtelijke ordening en recreatie van de Provincie Zuid-Holland, om de 
Intentieovereenkomst pilot Città Romana met Gemeente Hellevoetsluis en 
Coöperatie van Eigenaren Città Romana U.A namens de Provincie Zuid-Holland 
te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS naar aanleiding van vragen uit de Statencommissie RWE een 
alinea toe te voegen over bestaande recreatieparken in de bredere context 
en dat als de onderzoekspilot tot nieuwe inzichten leidt, dit aan PS 
voorgelegd zal worden en niet automatisch zal leiden tot 
beleidswijzigingen. 
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CF3 / Baljeu Samenwerking handhaving Oude Rijn door gemeente Bodegraven-
Reeuwijk en provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2020-727274750 Advies 
1. Aan te gaan het convenant 'Samenwerking nautische handhaving' waarmee 

de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, het Functioneel Parket van het 
Openbaar Ministerie, de politie Den Haag en de provincie Zuid-Holland het 
toezicht en de handhaving op de Oude Rijn efficiënter willen uitvoeren door 
middel van het toekennen van opsporingsbevoegdheden aan de 
buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente voor de provinciale 
vaarweg de Oude Rijn voor zover deze is gelegen op het grondgebied van 
de gemeente. 

2. Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit buitengewone opsporingsambtenaren 
van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ten behoeve van de handhaving op 
de Oude Rijn. 

3. Te publiceren het Aanwijzingsbesluit buitengewone opsporingsambtenaren 
van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ten behoeve van de handhaving op 
de Oude Rijn in de Staatscourant. 

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten 
geïnformeerd worden over de ondertekening van het convenant 
'Samenwerking nautische handhaving' met de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de inhoud en de ondertekening 
van het convenant 'Samenwerking nautische handhaving' met de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk. 

 
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 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 mevrouw J.N. Baljeu, 
gedeputeerde van Water van de Provincie Zuid-Holland, om het convenant 
‘Samenwerking nautische handhaving’ met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Potjer Beantwoorden brief energie coöperaties Midden Holland 
 

PZH-2020-727692777 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de energie coöperaties Midden Holland, 

waarmee GS reageren op de ontvangen brief met als onderwerp 
'Energietransitie'. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie van GS op de 
ontvangen brief van de energie coöperaties Midden Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan de Energie coöperaties Midden Holland de excuses te verwijderen. 

 
 

CF5 / Vermeulen Begrotingscirculaire gemeenten 2021-2024 
 

PZH-2020-727576226 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraden in Zuid-Holland over de 

Begrotingscirculaire gemeenten 2021-2024. 
2. Vast te stellen de Begrotingscirculaire gemeenten 2021-2024. 
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten worden 
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geïnformeerd over de begrotingscirculaire gericht aan de gemeenteraden 
van de in Zuid-Holland gelegen gemeenten. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Begrotingscirculaire 
gemeenten 2021-2024. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Bom-Lemstra Instellen hoger beroep tegen uitspraak rechtbank Den Haag dd 3 
december 2019 inzake faunabeheerplan smient 
 

PZH-2020-730516950 Advies 
1. Vast te stellen het procesbesluit tot het instellen van hoger beroep tegen de 

uitspraak van de rechtbank Den Haag d.d. 3 december 2019 inzake het 
faunabeheerplan voor de smient. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij Provinciale Staten 
worden geïnformeerd over het hoger beroep tegen de uitspraak van de 
rechtbank Den Haag d.d. 3 december 2019 inzake het faunabeheerplan 
voor de smient. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het instellen van hoger beroep 
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag d.d. 3 december 2019 
inzake het faunabeheerplan voor de smient. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3590 van PvdA en PvdD over over gevolgen 
Formule 1 races in Zandvoort voor Noordwijk 
 

PZH-2020-729962108 Advies 
1. Vast te stellen beantwoording van de Statenvragen 3590 van PvdA en PvdD 

over gevolgen Formule 1 races in Zandvoort voor Noordwijk. 
2. Vast te stellen publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3590 van PvdA en PvdD - Gevolgen Formule 1 races in 
Zandvoort voor Noordwijk. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Bom-Lemstra Beantwoording schriftelijke vragen nr 3592 van PvdA, GL, PvdD, 50PLUS 
en PVV over afschieten smient 
 

PZH-2020-730547356 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen nr 3592 van 

PvdA, GL, PvdD, 50PLUS en PVV over afschieten smient. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen nr 3592 van PvdA, GL, PvdD, 50PLUS en PVV over 
afschieten smient. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een check 
te doen op de teksten over de faunabeheerplannen knobbelzwaan 2018-
2024 & 2013-2018 in het ‘Overzicht juridische procedures m.b.t. 
faunabeheerplannen 2015-2020’ en indien nodig te corrigeren. 

 
 

 
 


