
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 31 MAART 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 24 maart 2020 vastgesteld. 
 
 

A1 / Koning Brief aan college Alphen aan den Rijn over standpunt GS inzake 
uitbreidingslocaties kern Alphen 
 

PZH-2020-731999621 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan het college van Burgemeesters en Wethouders 

van de gemeente Alphen aan den Rijn inzake uitbreidingslocaties voor 
woningbouw bij de kern Alphen; 

2. Vast te stellen de brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties inzake uitbreidingslocaties woningbouw Alphen aan den 
Rijn; 

3. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen aan 
den Rijn inzake de brief aan het college over uitbreidingslocaties 
woningbouw bij de kern Alphen;  

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake uitbreidingslocaties 
Alphen aan den Rijn; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij de brief aan het 
college van B & W van de gemeente Alphen aan den Rijn inzake 
uitbreidinglocaties Alphen. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om inzake de 
brief aan het college van Alphen aan den Rijn: 
- De toonzetting aan te passen; 
- De tekst bij het kopje ‘Resumerend’ naar voren te halen: 
- Te verduidelijken wat er bedoeld wordt met ‘onorthodoxe locaties’.  
 
Mevr. Koek neemt voorafgaand aan de verzending van de brief telefonisch 
contact op met de gemeentesecretaris ter aankondiging van de brief. 

 
 

A2 / Potjer Samenwerkingsovereenkomst Innovatieplan Warming-Up 
 

PZH-2020-731021718 Advies 
1. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst Innovatieplan Warming-Up 

met de ketenpartners, TNO, Stichting Deltares, KWR Water BV, Eneco 
Warmtenetten BV, Ennatuurlijk BV, HVC Warmte BV,  SVP Holding B.V, 
Vattenfall Warmte NV, Capturam B.V, ENPULS B.V, Alliander NV, 
NetVerder BV, Rijkswaterstaat, Stichting Toegepast Onderzoek 
Waterbeheer, Unie van Waterschappen, BodemenergieNL, EBN B.V., 
ENGIE Energy Solutions B.V, Huisman Geo B.V, SHELL Geothermal B.V., 
Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Breda, Gemeente 
Den Haag, Samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland, Gemeente Nijmegen, 
Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, Provincie Limburg, Erasmus 
Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft, TU Eindhoven, 
Universiteit Utrecht, Saxion Hogeschool, Coöperatie Duurzame 
Vruchtenbuurt UA, Den Haag, De Efteling B.V., Stichting ‘Green Village’, 
Greenvis B.V., waarmee de provincie Zuid-Holland zich verplicht tot het 
bijdragen van kennis en expertise van hoge temperatuur warmteopslag 
systemen.  

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het aangaan van de 
samenwerkingsovereenkomst Warming-Up.  

3. Vast te stellen het persbericht bij het GS-voorstel over de 
samenwerkingsovereenkomst Warming-Up. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-voorstel over de 
samenwerkingsovereenkomst Warming-Up. 

 
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 dhr. B.K. Potjer, gedeputeerde Schone 
Energie van de provincie Zuid-Holland, om de samenwerkingsovereenkomst 
Innovatieplan Warming-Up met de andere benoemde partijen, namens de 
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.  
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in 
afstemming met mevr. Baljeu, indien nodig, in de brief aan PS een 
passage toe te voegen over de link/samenhang van dit project met andere 
initiatieven zoals de warmterotonde. 

 
 

A3 / Baljeu Organisatie en IPO aanpak stikstof 
 

PZH-2020-733452188 Advies 
1. In te stemmen met de voorgestelde begroting Interprovinciale 

Programmaorganisatie Stikstof (IPS) en de voorgestelde kostendekking en -
verdeling en wijze van bijdragen per provincie middels kassiersfunctie van 
het Interprovinciaal Overleg onder voorbehoud van goedkeuring van de 
begroting door Provinciale Staten.  

2. De Bestuurscommissie Stikstof en het Interprovinciaal Overleg te informeren 
over besluitvorming omtrent de bijdrage van de Provincie Zuid-Holland aan 
de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en het Interprovinciaal 
Overleg te verzoeken de Algemene Vergadering van het Interprovinciaal 
Overleg hierover te informeren. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A4 / Potjer Brief aan Randstedelijke Rekenkamer inhoudende de bestuurlijke reactie 
op de brief wederhoor opvolging aanbevelingen 
 

PZH-2020-732330929 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de Randstedelijke Rekenkamer inhoudende de 

bestuurlijke reactie op de brief Wederhoor opvolging aanbevelingen van de 
Randstedelijke Rekenkamer. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de bestuurlijke reactie op de 
brief Wederhoor opvolging aanbevelingen van de Randstedelijke 
Rekenkamer. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan de Randstedelijke Rekenkamer te verduidelijken op welk onderdeel 
van de 2e aanbeveling inzake ‘Natuurcompensatie en vervolgonderzoek 
natuurcompensatie’ GS een aanpassing willen zien (het streepje (-) bij 
‘Overname GS’). 

 
 

CF1 / Smit Beslissing op bezwaar Stichting Publieke Evenementen Maassluis tegen 
weigering subsidie 75 jaar Vrijheid in Maassluis 
 

PZH-2020-731919797 Advies 
1. Conform het advies van de bezwarencommissie, het bezwaar van de 

Stichting Publieke Evenementen Maassluis van 6 en 30 december 2019 
tegen het besluit tot het weigeren van een subsidie voor het project 75 jaar 
Vrijheid in Maassluis ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan de Stichting 
Publieke Evenementen Maassluis. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar aan 
de Stichting Publieke Evenementen Maassluis. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF2 / Smit Beslissing op bezwaar Oranje Comité Poeldijk tegen weigering subsidie 75 
jaar Vrijheid in Zuid-Holland 
 

PZH-2020-731474531 Advies 
1.  Conform het advies van de bezwarencommissie, het bezwaar van het 

Oranje Comité Poeldijk van 5 en 12 december 2019 tegen het besluit tot het 
weigeren van een subsidie voor het project 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 

2.  Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan het Oranje Comité 
Poeldijk. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar aan 
het Oranje Comité Poeldijk. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Bom-Lemstra Herbenoeming gedeputeerde Economische Zaken als lid van de Raad van 
Toezicht van de Stichting Biobased Delta 2019-2023 
 

PZH-2020-728904351 Advies 
1. Voor te dragen de gedeputeerde Adri Bom-Lemstra als lid van de Raad van 

Toezicht van de Stichting Biobased Delta voor de periode 2019-2023. 
2. Vast te stellen de brief aan de Stichting Biobased Delta betreffende de 

voordracht van gedeputeerde Adri Bom-Lemstra als lid van de Raad van 
Toezicht van de Stichting Biobased Delta voor de periode 2019-2023.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het GS-besluit betreffende de 
voordracht van gedeputeerde Adri Bom-Lemstra als lid van de Raad van 
Toezicht van de Stichting Biobased Delta voor de periode 2019-2023 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Vermeulen Consultatie onderzoeken tarieven OV MRDH 
 

PZH-2020-731030866 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag naar 

aanleiding van de consultatie onderzoeken tarieven OV. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten naar aanleiding van de 

consultatie onderzoeken tarieven OV. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag naar aanleiding van de consultatie onderzoeken 
tarieven OV. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Koning Quickscan Planoptimalisatie 
 

PZH-2020-729947413 Advies 
1. Vast te stellen de Quickscan Planoptimalisatie. 
2. Vast te stellen brief aan Provinciale Staten over de Quickscan 

Planoptimalisatie. 
3. Vast te stellen de brief gericht aan de gemeentebesturen en -raden over de 

Quickscan Planoptimalisatie, die in dezelfde vorm ook aan het Rijk en de 
provincies wordt gestuurd. 

4. Vast te stellen het persbericht over de Quickscan Planoptimalisatie. 
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting Quickscan Planoptimalisatie. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV1 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3595 van de PvdD - ontheffing doden vossen 
 

PZH-2020-731112920 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer 3595 

van de PvdD over ontheffing doden vossen. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen met nummer 3595 van de PvdD over ontheffing doden 
vossen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Smit Beantwoording statenvragen 3598  FvD – maximum snelheid hulpdiensten 
 

PZH-2020-733183929 Advies 
1. Vast te stellen het antwoord op de statenvragen 3598 van FvD over 

maximumsnelheid hulpdiensten   
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording 

statenvragen 3598 van FvD over maximum snelheid hulpdiensten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3597 van Groep GO over Aanvraag subsidie 
aardgasvrij maken van een tiental wijken in de provincie 
 

PZH-2020-733683886 Advies 
1. De antwoorden op de schriftelijke vragen van de PS-fractie Groep GO over 

de Elena-subsidieaanvraag Duurzame Wijkwarmte vast te stellen. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

 
 


