
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 24 MAART 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 17 maart 2020 vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Vermeulen Addendum uitvoeringsovereenkomst met Leiden tbv project 
RijnlandRoute 
 

PZH-2020-728473461 Advies 
1. Aan te gaan het Addendum Uitvoeringsovereenkomst Project Rijnlandroute 

tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden waarin partijen 
aanvullende afspraken maken op de op 16 januari 2017 aangegane 
Uitvoeringsovereenkomst tussen Gemeente Leiden en Provincie Zuid-
Holland ten behoeve van de aanleg RijnlandRoute; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit over het 
Addendum op de Uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van het project 
RijnlandRoute. 

 
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 de heer F. Vermeulen, 
gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de Provincie Zuid-Holland, om het 
addendum op de uitvoeringsovereenkomst met gemeente Leiden ten behoeve 
van de RijnlandRoute namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het GS-
voorstel het bredere plaatje te schetsen door een verwijzing toe te voegen 
naar het besluit over de invoeging van de tunnel. 

 
 

CF1 / Potjer Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 
 

PZH-2020-726089071 Advies 
1.  Vast te stellen het Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 inclusief de bijlagen 

Kaart 1 t/m 8. 
2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij worden 

geïnformeerd over het Ontwerp Natuurbeheerplan 2021, inclusief de 
bijlagen: kaart 1 t/m 8. 

3.  Te bepalen dat het Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 inclusief de bijlagen, 
gedurende zes weken na de vaststelling door Gedeputeerde Staten ter 
inzage wordt gelegd en deze terinzagelegging in het Provinciaal Blad wordt 
aangekondigd. 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Concept Natuurbeheerplan 
2021.  

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan PS in de eerste alinea aan te geven dat het Ontwerp 
Natuurbeheerplan ter inzage wordt gelegd en dat GS het daarna zal 
vaststellen. Nu staat dit pas in de laatste alinea genoemd; 
- Technische wijzigingen door te voeren op het kaartmateriaal; 
- Toe te voegen dat de provincie geen subsidie verleend voor 
natuurbeheer als er chemische gewasbestrijdingsmiddelen gebruikt 
worden. 

 
 

CF2 / Baljeu Besluit aanwijzing zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zwemseizoen 
2020 
 

PZH-2020-726332532 Advies 
1. Vast te stellen het “Besluit aanwijzing zwemwaterlocaties in 

oppervlaktewater zwemseizoen 2020”.  
2. Te bepalen dat het “Besluit aanwijzing zwemwaterlocaties in 

oppervlaktewater zwemseizoen 2020” wordt gepubliceerd in het Provinciaal 
Blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het “Besluit aanwijzing 
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zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zwemseizoen 2020”. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in 
afstemming met mevr. Koning een check te doen op de Meeslouwerplas 
en, indien nodig, de stukken daar op aan te passen. 

 
 

CF3 / Bom-Lemstra Beslissing op bezwaar POP3 subsidie van Bol tot Bol 
 

PZH-2020-729988716 Advies 
1. Ongegrond te verklaren het bezwaar tegen het besluit van 17 oktober 2019 

betreffende de weigering van de gevraagde POP3 subsidie voor het project 
'van Bol tot Bol'. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan dhr. Van Haaster 
inzake de weigering van de gevraagde POP3 subsidie voor het project 'van 
Bol tot Bol'. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit op het bezwaar 
tegen het besluit van 17 oktober 2019 betreffende de weigering van de 
gevraagde POP3 subsidie voor het project 'van Bol tot Bol'. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Bom-Lemstra Beslissing op bezwaar POP3 Delphy Peer to Peer 
 

PZH-2020-729914402 Advies 
1. Ongegrond te verklaren het bezwaar van Delphy tegen het besluit van 17 

oktober 2019 betreffende de weigering van de gevraagde POP3 subsidie 
voor het project Peer to Peer. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Delphy inzake de 
weigering van de gevraagde POP3 subsidie voor het project Peer to Peer. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende de beslissing op het 
bezwaar Delphy tegen het besluit van 17 oktober 2019 betreffende de 
weigering van de gevraagde POP3 subsidie voor het project Peer to Peer. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Bom-Lemstra  Beslissing op bezwaar Delphy POP3 subsidie Fieldlab ON 
 

PZH-2020-729913675 Advies 
1. Ongegrond te verklaren het bezwaar van Delphy tegen het besluit van 17 

oktober 2019 betreffende de weigering van de gevraagde POP3 subsidie 
voor het project Fieldlab ON. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Delphy dhr. Van 
Haaster inzake de weigering van de gevraagde POP3 subsidie voor het 
project Fieldlab ON. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende de beslissing op het 
bezwaar van Delphy tegen het besluit van 17 oktober 2019 betreffende de 
weigering van de gevraagde POP3 subsidie voor het project Fieldlab ON. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Bom-Lemstra Beslissing op bezwaar Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop 
POP3 subsidie Fieldlab ON 
 

PZH-2020-729882781 Advies 
1. Niet ontvankelijk te verklaren het bezwaar van de Stichting 

Belangenbehartiging Greenport Boskoop tegen het besluit van 17 oktober 
2019 betreffende de weigering van de door Delphy gevraagde POP3 
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subsidie voor het project Fieldlab ON. 
2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan bezwaar Stichting 

Belangenbehartiging Greenport Boskoop inzake de weigering van de door 
Delphy gevraagde POP3 subsidie voor het project Fieldlab ON. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende de beslissing op het 
bezwaar van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop tegen 
het besluit van 17 oktober 2019 betreffende de weigering van de door 
Delphy gevraagde POP3 subsidie voor het project Fieldlab ON. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3591 GroenLinks - Explosiegevaar 
Reactorvat Chemours 
 

PZH-2020-732209331 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3591 GroenLinks - 

Explosiegevaar Reactorvat Chemours. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording Statenvragen 

3591 GroenLinks - Explosiegevaar Reactorvat Chemours. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om, indien 
mogelijk, aan het antwoord op vraag 1 toe te voegen wanneer de laatste 
Brzo-inspectie op de betreffende locatie plaatsvond. 

 
 

SV2 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3594 PvdD - Natuurbeleid 
 

PZH-2020-731534772 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer 3594 

PvdD over Natuurbeleid 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen met nummer 3594 PvdD over Natuurbeleid 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om na te gaan 
of de cijfers in de beantwoording in lijn zijn met die van de Jaarrekening 
en waar nodig de cijfers te corrigeren. 

 

 
 
 
 


