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A1 / Koning Beleidsmatige aanpassing verhogen aantal woningen locatie Valkenburg 
 

PZH-2020-735019592 Advies 
1. In te stemmen met de beleidsmatige aanpassing van het aantal woningen 

van 5.000 naar 5.600 woningen op de te ontwikkelen locatie Valkenburg; 
2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij de beleidsmatige aanpassing van 

het omgevingsbeleid betreffende het aantal woningen op locatie Valkenburg 
vooruitlopend op de herziening van dit beleid ter vaststelling aan Provinciale 
Staten wordt aangeboden; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beleidsmatige aanpassing 
van het aantal woningen op locatie Valkenburg. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In het GS-voorstel aan adviespunt 1 toe te voegen dat GS instemmen met 
de beleidsmatige aanpassing binnen de gestelde randvoorwaarden. De 
gestelde randvoorwaarden m.b.t. onder andere verkeer, stikstof en 
bouwoppervlak blijven van kracht; 
- In het GS-voorstel en het Statenvoorstel een passage toe te voegen dat 
met het instemmen met het verhogen van het woningbouwprogramma de 
bouw van meer woningen mogelijk gemaakt wordt, maar dat uit onderzoek 
moet blijken of de bouw van meer woningen ook kán, omdat het moet 
passen binnen de gestelde randvoorwaarden m.b.t. onder andere verkeer, 
stikstof en bouwoppervlak.  

 
 

A2 / Koning Startnotitie Sport en Recreatie 
 

PZH-2020-734737912 Advies 
1. Vast te stellen de ‘Startnotitie Sport en Recreatie’. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de ‘Startnotitie Sport en 

Recreatie’. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Startnotitie Recreatie en 

Sport. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
Startnotitie: 
- Op p.12 bij de tabel te verhelderen dat de €20 mln. niet vrij besteedbaar 
is; 
- Op p.19 de passage ‘Aanpassen begrotingsindicatoren’ te herschrijven 
of te verwijderen, omdat eerder afgesproken is geen indicatoren meer op 
te nemen; 
- Op p.19/20 bij ‘Financieel instrumentarium’ een toelichting op te nemen 
om te verduidelijken waar de opsomming in deze alinea over gaat. 

 
 

A3 / Koning Regiodeal Drechtsteden en Gorinchem: belang en bijdrage PZH 
 

PZH-2020-734210809 Advies 
1. Vast te stellen de Brief aan de voorzitter van de Triple Helix Stuurgroep 

Regiodeal Drechtsteden Gorinchem  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Brief aan de voorzitter van de 

Triple Helix Stuurgroep Regiodeal Drechtsteden en Gorinchem. 
 
NB. Op grond van artikel 3, onder d van de Beleidsregel actieve openbaarheid 
Zuid-Holland 2017, wordt de brief met de daarbij behorende stukken niet actief 
openbaar gemaakt tot het moment van verzending van de brief. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan de voorzitter van de Triple Helix Stuurgroep: 
- De bedragen inzake de bedrijvenlocaties strakker op te nemen; 
- De opgenomen bedragen te checken en indien nodig te corrigeren; 
- Te checken of goed genoeg is opgenomen dat de provincie de lumsum 
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bijdrage niet toezegt, maar wil en zal bijdragen en investeren vanuit de 
provinciale verantwoordelijkheden, ambities en taken (de positieve noot).  
 
GS geven een machtiging aan dhr. Vermeulen, dhr. Smit en mevr. Koning 
om gezamenlijk een mail op te stellen en te versturen aan de voorzitter van 
de Triple Helix Stuurgroep in reactie op de mail die de voorzitter van de 
Triple Helix Stuurgroep gestuurd heeft. 

 
 

A4 / Baljeu Reactie op het Accountantsverslag 2019 
 

PZH-2020-735491259 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met een inhoudelijk reactie op 

het door de accountant opgestelde accountantsverslag 2019. 
2. Te machtigen de eerste portefeuillehouder om namens Gedeputeerde 

Staten redactionele wijzigingen door te voeren in de brief aan Provinciale 
Staten. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het accountantsverslag 
2019. 

 
N.B. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid 
provincie 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 voor het 
maken van wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
 

A5 / De Zoete 2e PS Voortgangsrapportage Renovatie Gebouw C 
 

PZH-2020-735736278 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten. 
2. Vast te stellen de 2e PS Voortgangsrapportage project Renovatie Gebouw 

C. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de Provinciale 

Staten over de voortgang van de renovatie van Gebouw C. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A6 / Smit Overzicht 21 april actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus 
 

PZH-2020-736472167 Advies 
1. Vast te stellen het overzicht 21 april 2020 met actualiteiten naar aanleiding 

van ontwikkelingen Coronavirus, inclusief bijlage ‘Presentatie effecten 
coronacrisis op het Openbaar Vervoer in Zuid-Holland’ 

2. Vast te stellen de brief aan PS. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het overzicht 7 april 2020 

actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus. 
4. Vast te stellen de beantwoording statenvragen 3608 Buslijn 10 
5. Vast te stellen de beantwoording statenvragen 3610 Economische 

schadebeperking corona 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In adviespunt 3 in het GS-voorstel de datum van het overzicht te 
corrigeren in ’21 april 2020’; 
- In de 1e alinea van de brief aan PS de zin ‘De verwachting is …’ te 
verwijderen; 
- In de brief aan PS toe te lichten waarom de ‘Presentatie effecten 
coronacrisis op het Openbaar Vervoer in Zuid-Holland’ als bijlage bij de 
brief zit en aan te geven dat deze presentatie eerder met wethouders 
gedeeld is. 
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CF2 / Koning Opheffing geheimhouding Bevindingen, conclusies en advies mediation 
projectlocatie Valkenburg 
 

PZH-2020-735371325  
 

Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel Opheffing geheimhouding Bevindingen, 

conclusies en advies mediation projectlocatie Valkenburg; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting Opheffing geheimhouding 

Bevindingen, conclusies en advies mediation projectlocatie Valkenburg. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Potjer Afsluiten consortiumovereenkomst RESPECT-onderzoek 
 

PZH-2020-729941082 Advies 
1. Aan te gaan een consortiumovereenkomst voor het onderzoeksproject 

RESPECT, ihkv onderzoeksprogramma MARET met de onderzoeksgroep 
van de Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Groningen, Royal Haskoning 
DHV, Nederlandse WindEnergie Associatie, New Energy Coalition, 
Groninger Energie Koepel, Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu, De Haagse Hogeschool, Hanze 
Hogeschool Groningen en Sustainable Society.   

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de consortiumovereenkomst 
RESPECT. 

 
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 Energie 
van de Provincie Zuid-Holland, om de consortiumovereenkomst RESPECT met 
de andere benoemde partijen, namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Potjer Openstellingsbesluit Soortenbeleid voor Uitvoering Actieplan 
Boerenlandvogels 
 

PZH-2020-735019399 Advies 
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop 

grutto en patrijs 2020, voor een bedrag van € 1.675.000, onder voorbehoud 
van vaststelling door Provinciale Staten van het subsidieplafond van de 
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.  

2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee Provinciale Staten worden 
geïnformeerd over het Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering 
biotoop grutto en patrijs 2020, onder voorbehoud van vaststelling door 
Provinciale Staten van het subsidieplafond van de Subsidieregeling groen 
Zuid-Holland 2016. 

3. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop 
grutto en patrijs 2020 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad, onder 
voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van het subsidieplafond 
van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het Openstellingsbesluit 
projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2020, onder voorbehoud 
van vaststelling door Provinciale Staten van het subsidieplafond van de 
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF5 / Potjer Verlenging en wijziging ‘Convenant Realisatie windenergie stadsregio 
Rotterdam 2012’ 
 

PZH-2020-730954487 Advies 
1. Aan te gaan de verlenging en wijziging van het ‘Convenant Realisatie 

windenergie stadsregio Rotterdam 2012’ conform artikel 7.2 van het 
convenant met de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Nissewaard, 
Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den Ijssel, 
Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, 
Westvoorne, het Havenbedrijf Rotterdam N.V., de Natuur en Milieufederatie 
Zuid- Holland, de Nederlandse Wind Energie Associatie en Energie Samen 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de verlenging en 
wijziging van het 'Convenant Realisatie windenergie stadsregio Rotterdam 
2012’; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verlenging en wijziging 
‘Convenant Realisatie windenergie stadsregio Rotterdam 2012’. 

 
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 de heer ir. B.K. Potjer, gedeputeerde voor Energie, 
van de Provincie Zuid Holland om de verlenging en wijziging van het ‘Convenant 
Realisatie windenergie stadsregio Rotterdam 2012’ van 31 december 2020 naar 
31 december 2025 op grond van artikel 7.2 van het convenant, inzake 
Windenergie met de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Nissewaard, 
Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den Ijssel, 
Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, 
Westvoorne, het Havenbedrijf Rotterdam N.V., de Natuur en Milieufederatie 
Zuid- Holland, de Nederlandse Wind Energie Associatie en Energie Samen te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Bom-Lemstra Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2020 
 

PZH-2020-731539336 Advies 
1. Vast te stellen Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2020. 
2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee de Voortgangsrapportage 

luchtkwaliteit 2020 ter kennisname wordt aangeboden aan Provinciale 
Staten. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Voortgangsrapportage 
luchtkwaliteit 2020. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Vermeulen Wijziging Subsidieregeling Mobiliteit tijdelijke verlenging 
indieningstermijn infrastructuurprojecten 2019 
 

PZH-2020-734543019 Advies 
1. Vast te stellen de wijziging van de Subsidieregeling Mobiliteit 2017 waarin 

de indieningstermijn (art 2.3) voor subsidieaanvragen infrastructuurprojecten 
van de Gebiedsagenda Mobiliteit 2019 wordt verlengd tot 1 juni 2020; 

2. Vast te stellen de brief aan gemeenten en waterschappen waarin het besluit 
tot verlenging van de uiterste indieningstermijn voor aanvragen voor 
provinciale subsidie van infrastructuurprojecten opgenomen in de regionale 
Gebiedsagenda Mobiliteit 2019-2022 wordt meegedeeld; 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de Staten worden 
geïnformeerd over de verlenging van de indieningstermijn voor aanvragen 
voor provinciale subsidie van infrastructuurprojecten opgenomen in de 
regionale Gebiedsagenda Mobiliteit 2019-2022; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit tot wijziging van de 
Subsidieregeling Mobiliteit 2017 waarin de uiterste indieningstermijn voor 
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aanvragen voor provinciale subsidie van infrastructuurprojecten opgenomen 
in een regionale Gebiedsagenda Mobiliteit 2019-2022, wordt verlengd tot 1 
juni 2020. 

5. Te bepalen dat het besluit onder 1 bekend wordt gemaakt in het Provinciaal 
Blad. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Vermeulen Beantwoording Statenvragen 3606 Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
Hoeksche Waard 
 

PZH-2020-736367364 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3606 van CDA 

met betrekking tot ''Bereikbaarheid en verkeersveiligheid Hoeksche Waard''. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen 3606 van CDA met betrekking tot ''Bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid Hoeksche Waard''. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Vermeulen Beantwoording Statenvragen 3607 fractie Groep GO Uitkoop 
verduurzamen agrarische ondernemingen 
 

PZH-2020-735409394 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording  van de Statenvragen 3607 met betrekking 

tot 'Uitkoop/ verduurzamen agrarische ondernemingen'.  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3607 met betrekking tot 'Uitkoop/ verduurzamen agrarische 
ondernemingen'. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

 


