
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 APRIL 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 21 april 2020 vastgesteld. 
 
 

A1 / Smit Inventarisatie 28 april maatregelen PZH Corona virus 
 

PZH-2020-737339189 Advies 
1. Vast te stellen van de aanvulling van het maatregelenpakket van de 

provincie Zuid-Holland, met maatregel nr. 17 t/m 23 (zie bijlage). 
Maatregel 17: Ondersteuning lokale journalistiek wordt aan het 
maatregelenpakket toegevoegd onder voorbehoud van besluitvorming over 
deze maatregel in de GS vergadering van 28 april (zie separaat agendapunt 
hierover) 

2. Vast te stellen de brief aan PS. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
4. Vast te stellen het Nieuwsbericht Communicatie GS update corona 28 april. 
5. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3612 Werkomstandigheden 

en informatievoorzieningen arbeidsmigranten in coronacrisis. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- De stukken kritisch na te lopen of er geen verwachtingen gewekt worden 
die niet waargemaakt kunnen worden. GS willen niet de indruk wekken dat 
de provincie het oplost, daar waar de provincie dat niet kan; 
- Het ‘Overzicht concrete maatregelen provincie Zuid-Holland’ te checken 
en aan te passen: Het overzicht is bedoeld om inzichtelijk te maken welke 
maatregelen de provincie Zuid-Holland neemt. Nu staan er ook 
maatregelen in die landelijk gebeuren; 
- In het ‘Overzicht concrete maatregelen provincie Zuid-Holland’ de tekst 
bij maatregel 15 inzake ‘Vergunningverlening’ aan te passen met als doel 
de verwachtingen te temperen. Daarnaast moet worden gecheckt of er is 
afgestemd met de ODH; 
- In het ‘Overzicht concrete maatregelen provincie Zuid-Holland’ de tekst 
bij maatregel 17 inzake ‘Ondersteuning lokale journalistiek’ te 
herschrijven. Er staat nu dat de provincie middelen ter beschikking stelt, 
terwijl hiervoor misschien een besluit van PS nodig is. Dit moet uitgezocht 
worden; 
- De tekst inzake ‘versnellen infra projecten’ aan te passen conform de 
strekking van de tekst in eerdere versies. Voorkomen moet worden dat er 
verwachtingen gewekt worden die niet realiseerbaar zijn; 
- De passage ‘Verder heeft een groot aantal partijen …’ op p.2 van de brief 
aan PS te verplaatsen naar het kopje ‘Stand van zaken provincie Zuid-
Holland’; 
- De kop van het nieuwsbericht aan te passen. Het gaat niet om 
‘versnellen’. 
 
Zie ook het GS-besluit inzake A2 ‘Tijdelijke ondersteuning lokale 
journalistiek coronacrisis’. Het besluit van A2 moet, daar waar relevant, 
verwerkt worden in A1. 

 
 

A2 / Potjer Tijdelijke ondersteuning lokale journalistiek coronacrisis 
 

PZH-2020-736868165 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over tijdelijke ondersteuning 

lokale journalistiek coronacrisis. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over tijdelijke ondersteuning lokale 

journalistiek coronacrisis. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om samen met 
dhr. Vermeulen: 
- In de stukken nadrukkelijker aan te geven dat GS iets willen doen ter 
ondersteuning van de lokale journalistiek in verband met de coronacrisis; 
- De stukken zo te herschrijven dat de tijdelijke ondersteuning lokale 
journalistiek wordt neergezet als een eigen PZH-maatregel/concrete actie 
van de provincie. De woorden ‘cofinanciering’, ‘medefinanciering’ en  
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woorden met een soortelijke strekking dienen verwijderd te worden; 
- Uit te zoeken of er een PS-besluit nodig is voor de tijdelijke 
ondersteuning van de lokale journalistiek door onder andere na te gaan of 
het subsidieplafond hiertoe reeds is vastgesteld.  
 
Het GS-besluit inzake A2 ‘Tijdelijke ondersteuning lokale journalistiek 
coronacrisis’ moet, daar waar relevant, verwerkt worden in A1 
‘Inventarisatie 28 april maatregelen PZH Corona virus’. 

 
 
CF1 / Bom-Lemstra Amendement 648 - dierlijke mest met verlaagd fosfaatgehalte 

 

PZH-2020-729578139 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken en 

de voorgestelde aanpak voor de behandeling van amendement 648 -
dierlijke mest met verlaagd fosfaatgehalte. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale Staten 
met betrekking tot de stand van zaken en de voorgestelde aanpak voor de 
behandeling van amendement 648 – dierlijke mest met verlaagd 
fosfaatgehalte.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 
CF2 / Bom-Lemstra Stand van zaken dossier varend ontgassen 

 

PZH-2020-732280571 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken rond 

het verbod op varend ontgassen; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verbod op varend 

ontgassen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


