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A1 / Koning Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Feyenoord City, gemeente 
Rotterdam 
 

PZH-2020-730850611 Advies 
1. Vast te stellen de zienswijze ex artikel 3.8 Wro op ontwerpbestemmingsplan 

Feyenoord City, gemeente Rotterdam 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze ex artikel 3.8 

Wro op ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City, gemeente Rotterdam 
 
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. 

 
 

A2 / Vermeulen Voorstel tot vaststelling wijziging omgevingsvisie inzake tramtracé 
Ridderkerk 
 

PZH-2020-733375414 Advies 
1. Vast te stellen de Nota van Beantwoording inzake het tramtracé Ridderkerk. 
2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee de wijziging van het programma 

Mobiliteit en het programma Ruimte ter besluitvorming aan PS wordt 
aangeboden. 

3. Vast te stellen de brief aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag inzake 
de wijziging omgevingsvisie tramtracé Ridderkerk. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de 
Omgevingsvisie inzake het tramtracé Ridderkerk. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Potjer Zeehondenakkoord 
 

PZH-2020-731174698 Advies 
1. Aan te gaan het Zeehondenakkoord met 

a. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 
b. Provincie Groningen; 
c. Provincie Fryslân; 
d. Provincie Noord-Holland; 
e. Provincie Zeeland;  
f. Het Dagelijks Bestuur van De Waddeneilanden; 
g. De Vereniging van Waddenzeegemeenten; 
h. Stichting A Seal Centrum voor Zeezoogdierenzorg; 
i. Stichting Texels Museum (Ecomare); 
j. Stichting Zeehondencentrum Pieterburen; 
k. Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta;  
l. Stichting Zeehondenopvang Terschelling; 
m. Stichting E.H.B.Z. (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren);  
n. Stichting Reddings Team Zeedieren; 

2. Mandaat te verlenen aan de gedeputeerde van provincie Groningen, de 
heer H. Staghouwer, om in te stemmen met tekstuele wijzigingen van het 
Zeehondenakkoord die niet tot wezenlijk andere, verdergaande 
verplichtingen, leiden voor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dan uit 
het door Gedeputeerde Staten vastgestelde Zeehondenakkoord; 

3. Vast te stellen de brief aan Gedeputeerde Staten van provincie Groningen 
inzake het aangaan van het Zeehondenakkoord en het verlenen van 
mandaat aan de heer H. Staghouwer, gedeputeerde, om in te stemmen met 
tekstuele wijzigingen van het Zeehondenakkoord van ondergeschikte aard;  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan van het 
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Zeehondenakkoord met bovengenoemde partijen. 
 
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 de heer H. Staghouwer, 
gedeputeerde van de provincie Groningen om namens de provincie Zuid-
Holland het Zeehondenakkoord te ondertekenen. 
 
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 de besluiten 1 tot en met 4 met de bijbehorende stukken tot het 
moment dat het Zeehondenakkoord door alle partijen is ondertekend. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om binnen de 
eigen natuur-portefeuille de financiële dekking te regelen. Mevr. Baljeu zal 
de afdeling FJZ vragen om hierbij mee te kijken. 

 
 

A4 / Potjer Uitwerking motie 903 kernenergie 
 

PZH-2020-734020603 Advies 
1. Kennis te nemen van de literatuurstudie ‘Stand van zaken kernenergie’. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de uitwerking van motie 

903 waarmee de Literatuurstudie kernenergie wordt aangeboden aan 
Provinciale Staten. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel uitwerking motie 
903. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om inzake de 
Literatuurstudie: 
- Op p.3 de 2e alinea te verduidelijken, indien mogelijk. Er staat dat het 
IPCC geen uitspraak doet over de noodzaak of wenselijkheid van het 
gebruik van kernenergie in de energievoorziening, maar ook dat in de vier 
energiepaden in de samenvatting voor beleidsmakers méér gebruik wordt 
gemaakt van kernenergie; 
- Een check te doen op de in de tabel 3 op p.17 opgenomen informatie 
over het omzettingsrendement bij wind en zon en, indien nodig, aan te 
passen en/of in de toelichting te verduidelijken; 
- Een check te doen op de leesbaarheid van de tabellen, waaronder tabel 1, 
en indien nodig aan te passen. 

 
 

A5 / Baljeu Ondersteuning aanvraag gemeente Westland Crisis en herstelwet 
zuivering gewasbeschermingsmiddelen AWZI NW 
 

PZH-2020-734170519 Advies 
1. Vast te stellen brief aan gemeente Westland waarin de provincie de 

aanvraag van de gemeente ondersteunt om de collectieve zuivering 
gewasbeschermingsmiddelen AWZI Nieuwe Waterweg aan te merken als 
innovatief experiment onder de Crisis- en herstelwet, waardoor tot 1 oktober 
2022 wordt afgeweken van de in het Activiteitenbesluit milieubeheer 
opgenomen zuiveringsplicht.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ondersteuning van de 
aanvraag Crisis- en herstelwet.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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A6 / Vermeulen Brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met betrekking tot 
voortgang project Duinpolderweg. 
 

PZH-2020-731723824 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met 

betrekking tot het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 
heden, 7 april over het project Duinpolderweg, conform bijgevoegd concept, 
onder het voorbehoud dat het besluit van genoemd college in ieder geval 
qua strekking gelijkluidend is aan het concept zoals dat is aangekondigd. 

2. Vast te stellen de brieven aan PS (Zuid-Holland), PS (Noord-Holland), de 
colleges van B&W van Hillegom, Lisse, Haarlemmermeer en de dagelijkse 
besturen van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en de 
Vervoerregio Amsterdam, waarmee de brief aan GS Noord Holland, 
genoemd onder het eerste adviespunt ter kennisname wordt aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan Gedeputeerde 
Staten Noord-Holland. 

 
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. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
gemeente Haarlemmermeer juist aan te duiden in de stukken.  

 
 

A7 / Smit Overzicht 7 april actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus 
 

PZH-2020-734956928 Advies 
1. Vast te stellen het overzicht 7 april 2020 met actualiteiten naar aanleiding 

van ontwikkelingen Coronavirus. 
2. Vast te stellen de brief aan PS. 
3. Vast te stellen de beantwoording brief VNO-NCW West van 27 maart 2020. 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het overzicht 7 april 2020 

actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS: 
- Op p.2 aan de zin ‘Op vrijdag 3 april …’ toe te voegen: ‘en buiten alle 
steunmaatregelen vielen’ of iets van gelijke strekking. 
- De verwijzing(en) naar de brief aan VNO-NCW te herschrijven of te 
verwijderen. 
 
Ten aanzien van adviespunt 2 hebben GS besloten om de brief aan VNO-
NCW West niet vast te stellen. De brief komt ter besluitvorming terug in de 
GS-vergadering van 14-4 met daarbij een overzicht van welke concrete 
besluiten en maatregelen er tot op heden door de provincie genomen zijn 
naar aanleiding van de coronacrisis. GS willen dit overzicht ook naar PS 
sturen met een korte GS-brief aan PS erbij. 

 
 

Koek GS-brief aan PS: Prioritering in de te nemen besluiten door Provinciale 
Staten 
 

PZH-2020-735377864 
 

Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over prioritering in de te 

nemen besluiten door Provinciale Staten. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS: 
- In de tabel ‘Besluitstukken Statenvergaderingen tot het zomerreces’: 
   * Het ‘Warmtedossier’ als besluitstuk voor juni toe te voegen; 
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   * De ‘Startnotitie Toerisme’ als besluitstuk voor 1 juli toe te voegen; 
   * Bij het besluitstuk ‘Tijdelijke verlegging N206’ de prioritering te     
     wijzigen in prioritair (groen maken); 
   * Bij het besluitstuk ‘Voorjaarsnota’ de ‘Kadernota’ toe te voegen; 
- Een overzicht toe te voegen met welke stukken er dus niet voor het 
zomerreces in PS komen, maar later dan gepland. 

 
 

CF1 / Smit Beslissing op bezwaar Stichting Biesbosch MuseumEiland tegen 
weigering subsidie Crossings en thema avonden Expositie Biesbosch 75 
jaar bevrijd 
 

PZH-2020-732958426  
 

Advies 
1.   Conform het advies van de bezwarencommissie, het bezwaar van de 

Stichting Biesbosch MuseumEiland van 18 december 2019 tegen het besluit 
tot het weigeren van een subsidie voor het project Crossings en thema 
avonden Expositie Biesbosch 75 jaar bevrijd ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te handhaven. 

2.   Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan de Stichting 
Biesbosch MuseumEiland. 

3.   Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar aan 
de Stichting Biesbosch MuseumEiland 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Potjer Akte van cessie kwalitatieve verplichtingen Subsidieregeling 
Natuurbeheer 2000 en machtiging CdK aan notariskantoor Roerdalen 
 

PZH-2020-725149988 Advies 

1. Aan te gaan de akte van cessie met het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit waarmee de rechten voortvloeiende uit de door het Rijk 

gevestigde kwalitatieve verplichtingen ten laste van percelen die op grond 

van de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 zijn afgewaardeerd vanwege 

de omzetting naar natuur, van het Rijk worden overgedragen aan de 

provincie Zuid-Holland. 

2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij worden 

geïnformeerd over de akte van cessie. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan van de akte van 

cessie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

 

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 mevrouw Sandra Catharina Maria 

Hendriks, medewerker van notariskantoor Roerdalen in Sint Odiliënberg, om de 

akte van cessie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Bom-Lemstra Verkenning Oostland vaststellen Werkboek Oostland 
 

PZH-2020-728154122 Advies 
1. Vast te stellen het Werkboek Oostland als bouwsteen vanuit de 

glastuinbouw voor de omgevingsvisie en toekomstig beleid.  
2. In te stemmen met het benutten van het Werkboek Oostland bij het 

uitwerken van een strategie voor de versterking van de ruimtelijk-
economische structuur van het gebied.   

3. Vast te stellen de brief aan PS waarmee het werkboek ter kennisname wordt 
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aangeboden. 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Werkboek Oostland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In het GS-voorstel advies 1 te wijzigen in ‘Kennis te nemen van …’ in 
plaats van ‘Vast te stellen …’; 
- In de brief aan PS een passage toe te voegen over de coronacrisis en dat 
daardoor de urgentie is toegenomen om stappen te nemen inzake het 
versterken van het (glas)tuinbouwcluster; 
- In de brief aan PS een toelichting op te nemen dat het Werkboek bedoeld 
is als basis voor de te voeren gesprekken met de betrokken partijen. 

 
 

SV1 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3596 FvD Biomassacentrales en 
windturbines 
 

PZH-2020-732720676 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3596 van Forum voor 

Democratie met betrekking tot Biomassacentrales en windturbines.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3596 van Forum voor Democratie met betrekking tot 

Biomassacentrales en windturbines. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Op p.1 van de beantwoording te verduidelijken dat de ‘Inleiding’ van GS 
is en niet van de vragensteller; 
- In het antwoord op vraag 3 ook de Wnb te benoemen. 

 
 

SV2 / Koning Beantwoording Statenvragen 3599 D66 - Bouwen in veiligheidszones in 
Zuid-Holland 
 

PZH-2020-732694040 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3599 van D66 over 

Bouwen in veiligheidszones in Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3599 van D66 over Bouwen in veiligheidszones in Zuid-
Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3600 Fractie D66 - Meten van luchtkwaliteit 
in Zuid-Holland 
 

PZH-2020-732672768 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3600 van D66 over 

Meten van luchtkwaliteit in Zuid-Holland; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de beantwoording 

van de Statenvragen 3600 van D66 over Meten van luchtkwaliteit in Zuid-
Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
beantwoording te verduidelijken wat het wettelijk kader is: Waar liggen de 
provinciale wettelijke taken én wat doen we daar bovenop? 

 
 

SV4 / De Zoete Beantwoording Statenvragen 3601 PvdA - Toegankelijkheid provinciehuis 
voor minder validen 
  

PZH-2020-732951815 Advies 
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1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3601 van de Partij van 

de Arbeid met betrekking tot de toegankelijkheid van het provinciehuis voor 

minder validen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor beantwoording 

van Statenvragen 3601 met betrekking tot de toegankelijkheid van de 

provinciehuis voor minder validen 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


