
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 14 APRIL 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 7 april 2020 vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Smit Inventarisatie 14 april maatregelen PZH Corona virus 
 

PZH-2020-735489609 Advies 
1. Kennis te nemen van het overzicht Informatie Gedeputeerde Staten met de 

concrete maatregelen die de provincie Zuid-Holland neemt m.b.t. de Corona 
crisis, inclusief de status van besluitvorming per maatregel en/of de 
maatregel als eerder is gecommuniceerd of niet, conform het verzoek van 
GS op 7 april jl. (zie bijlage 1). 

2. Vast te stellen van het geconcretiseerde deel van het maatregelenpakket 
van de provincie Zuid-Holland (zie bijlage 2). 

3. In te stemmen om de onder beslispunt 2 genoemde maatregelen te 
communiceren met PS en externe partners (zie bijlage 2 Overzicht concrete 
maatregelen provincie Zuid-Holland). 

4. Vast te stellen de brief aan PS (zie bijlage 3). 
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
6. Vast te stellen de beantwoording brief VNO-NCW West van 27 maart 2020 

(zie bijlage 5). 
7. Vast te stellen de beantwoording brief aan LTO en Glastuinbouw NL van 27 

maart 2020 (zie bijlage 7). 
8. Vast te stellen het nieuwsbericht van Communicatie over de GS-update 14 

april (zie bijlage 8). 
 

Besluit Aangehouden.  

 
 

A2 / Baljeu GS-besluit Beweiden 
 

PZH-2020-734285220 Advies 
1. In te stemmen met de werkwijze tav. vergunningaanvragen en –procedures 

voor beweiden: 
- informatievragen en lopende/liggende vergunningaanvragen voor 

beweiden cf. de redeneerlijn worden afgewikkeld door de provincies; 
- verweer in lopende beroeps- en verzetsprocedures in lijn met de 

redenering wordt gevoerd; 
- BIJ12 zorgdraagt voor de vertaling in handzame Q en A’s en handelings-

opties. 
2.  Te besluiten om voor beweiden de volgende redeneerlijn te hanteren:  

- Provincies vragen bij nieuwe aanvragen niet actief om een onderbouwing 
(emissie en depositie door) beweiden en vragen ook niet of er beweid 
wordt. Er worden geen beweidings-emissies (op perceelsniveau) 
opgenomen in de vergunning. Dit betekent, dat de onderbouwing van de 
eventuele effecten op Natura 2000-gebieden, voor zover ze al significant 
zouden zijn, worden afgewogen als onderdeel van de inrichting. 

- Een melkveehouder mag een stal aanvragen met gebruikmaking van 5% 
reductie op de aan de stal toegerekende emissie als het vee wordt 
geweid; in deze gevallen wordt (indien toelaatbaar) de stal vergund.  

- Aanvragen worden waar mogelijk gehonoreerd op basis van de 
(Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV)-cijfers behorend bij) stal-
emissies. Als de aanvrager emissies op perceelsniveau in de aanvraag 
heeft opgenomen, en zelfs als daarbij door de aanvrager een 
onderbouwing is aangeleverd, ontvangt de aanvrager bericht dat er voor 
beweiden geen vergunning noodzakelijk is. Deze figuur heet in jargon 
´positieve weigering´. 

- Bij een aanvraag voor een stal + beweidingsemissies: de provincie splitst 
de aanvraag in (indien toelaatbaar) een vergunning voor de stal en het 
deel beweiden waarvoor geen vergunning noodzakelijk is (‘positieve 
weigering’). 

- Handhavingsverzoeken met betrekking tot beweiden worden op dezelfde 
wijze afgewezen.  

3. Te besluiten om bovenstaande besluitpunten met de Minister van 
Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit te bespreken in het Bestuurlijk 
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Overleg Stikstof.  
4. In te stemmen met besluit tot gezamenlijke provinciale verantwoordelijkheid 

schadevergoeding mocht bij een eventuele procedure bij de Raad van State 
niet akkoord gaan met de voorgestelde werkwijze voor beweiden en 
initiatiefnemer door de rechter een schadevergoeding wordt toekend. 

5.   Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Baljeu BOB Stichting Langs de Gouwe - Mer beoordelingsbesluit 
Oeververvanging Gouwe Werkvak 8 
 

PZH-2020-733995914 Advies 
1. Niet-ontvankelijk te verklaren, conform het advies van de 

bezwarencommissie, de bezwaren van de Stichting Langs de Gouwe e.a. 
van 11 en 12 februari 2020, tegen het mer-beoordelingsbesluit van 10 
december 2019, en het bestreden besluit van 10 december 2019 met 
kenmerk PZH-2019-711964701 te handhaven.  

2. De bezwaren van de Stichting Langs de Gouwe e.a. van 11 en 12 februari 
2020, tegen het mer-beoordelingsbesluit van 10 december 2019 aan te 
merken als zienswijze tegen het ontwerpprojectplan Waterwet 
Oeververvanging T9 Gouwe fase 2 vak 8.  

3. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan de Stichting Langs 
de Gouwe e.a. inzake de niet-ontvankelijkverklaring van de bezwaren tegen 
het mer-beoordelingsbesluit van 10 december 2019.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op de bezwaren 
van de Stichting Langs de Gouwe e.a..  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
Aantekening: Dhr. Vermeulen heeft niet deelgenomen aan de 
beraadslaging en besluitvorming. 

 
 

CF2 / Vermeulen Mandaatbesluit nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2020 
 

PZH-2020-734168370 Advies 
1. Vast te stellen Mandaatbesluit nadeelcompensatie stremming hefbrug 

Boskoop 2020. 
2. Het Mandaatbesluit nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2020 

bekend te maken door plaatsing in het Provinciaal blad. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Mandaatbesluit 

nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2020. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Vermeulen Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2019 
 

PZH-2020-734687140 Advies 
1. Vast te stellen de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2019 

inclusief bijbehorende detailoverzichten (bijlagen 2 tot en met 6). 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij de 

Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2019 ter kennisname wordt 
aangeboden gelijktijdig met de jaarrekening 2019. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de Voortgangsrapportage 
Infrastructuurprojecten 2019. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF4 / De Zoete Startnotitie toerisme 
 

PZH-2020-733639229 Advies 
1. Vast te stellen de ‘Startnotitie toerisme Zuid-Holland’. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de ‘Startnotitie toerisme 

Zuid-Holland’. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ‘Startnotitie toerisme Zuid-

Holland’. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- De stukken actueel te maken door in de brief aan PS en de Startnotitie 
een passage op te nemen over de coronacrisis en het effect dat dit heeft 
en zal hebben op toerisme; 
- Een check te doen op de passage waar de toeristenkaart als idee 
benoemd staat en, indien nodig, aan te passen, omdat de toeristenkaart 
reeds bestaat; 
- In de stukken te verduidelijken dat de gepresenteerde arrangementen 
denkrichtingen zijn. 

 
 

SV1 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3602 SP Overlast windturbines Korendijk 
(gemeente Hoekse Waard) 
 

PZH-2020-735175393 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3602 van SP over de 

overlast van windturbines Korendijk (gemeente Hoeksche Waard). 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3602 van SP over de overlast van windturbines Korendijk 
(gemeente Hoeksche Waard). 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Het antwoord op vraag 1 te wijzigen in: ‘Ja, het college is hiermee bekend 
en de gedeputeerde volgt dit dossier …’. 
- Aan het antwoord op vraag 2 toe te voegen tussen welke partijen de 
anterieure overeenkomst is gesloten. 

 
 

SV2 / Baljeu Beantwoording statenvragen 3605 CDA - Opkopen stikstof door provincie 
Noord-Brabant 
 

PZH-2020-734545508 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3605 van het CDA 

over het opkopen van stikstofrechten door provincie Noord-Brabant. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3605 van het CDA over het opkopen van stikstofrechten door 
provincie Noord-Brabant. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- De formulering van de beantwoording in lijn te brengen met IPO BC 
Stikstof; 
- Het standpunt/de woordvoerderslijn van het IPO als bijlage bij de 
beantwoording te voegen. 

 

 
 


