
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 12 MEI 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 28 april 2020 vastgesteld. 
 
 

 
 

A1 / De Zoete GS-Brief Toelichting op aanbevelingen en voortgang nota restauratie 
rijksmonumenten 
 

PZH-2020-732495585 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met de toelichting op de 

aanbevelingen en voortgang van de nota restauratie rijksmonumenten van 
de Randstedelijke Rekenkamer. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt toegelicht hoe 
Gedeputeerde Staten zijn omgegaan met de aanbevelingen van de nota 
restauratie rijksmonumenten van de Randstedelijke Rekenkamer.  

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS een zin/passage toe te voegen om te verduidelijken dat de nota 
restauratie rijksmonumenten niet over (het behoud van) monumentale 
molens gaat.  

 
 
A2 / Vermeulen Addendum op de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Oegstgeest, 

kenmerk PZH-2016-541312647, ten behoeve van project RijnlandRoute  
 

PZH-2019-716638272 Advies 
1. Aan te gaan het Addendum Uitvoeringsovereenkomst Project RijnlandRoute 

tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Oegstgeest waarin 
partijen aanvullende afspraken maken op de op 17 januari 2017 aangegane 
Uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente Oegstgeest en Provincie Zuid-
Holland ten behoeve van de aanleg van de RijnlandRoute; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit over het 
Addendum op de Uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van de aanleg van 
de RijnlandRoute. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming 
door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het 
advies aan hem een machtiging af te geven aan de heer F. Vermeulen, 
gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de Provincie Zuid-Holland, om het 
addendum op de uitvoeringsovereenkomst met gemeente Oegstgeest ten 
behoeve van de RijnlandRoute namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
publiekssamenvatting de afkorting ‘UVO’ de eerste keer voluit te schrijven. 

 
 
A3 / Bom-Lemstra Behandeling Motie 919: Let een beetje op elkaar’. Ondersteuning initiatief 

Groente en Fruit-Brigade tbv het aanbod verse groenten en fruit voor de 
voedselbank-pakketten  
 

PZH-2020-739238769 Advies 
1. Vast te stellen, de brief aan Provinciale Staten met daarin het 

behandelvoorstel voor motie 919: ‘Let een Beetje op elkaar’ Ondersteuning 
initiatief Groente en Fruit-Brigade tbv het aanbod verse groenten en fruit 
voor de voedselbank-pakketten.    

2. Vast te stellen, de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel van 
motie 919: ‘Let een Beetje op elkaar’ Ondersteuning initiatief Groente en 
Fruit-Brigade tbv het aanbod verse groenten en fruit voor de voedselbank-
pakketten. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de GS-
brief aan PS achter ‘Geachte Statenleden’ een komma toe te voegen. 
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A4 / De Zoete Asbestsanering Gebouw C 

 

PZH-2020-737923414 Advies 
1. Vast te stellen scenariokeuze 2 voor asbestsanering in Gebouw C: binnen 

asbestvrij en buiten asbestveilig. 
2. Het totaalbedrag van scenario 2 van € 4,4 mln conform PS besluit van 17 

oktober 2018 te onttrekken aan de algemene middelen en toe te voegen 
aan deelproject Asbestsanering Gebouw C.  

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten en de bijlage ‘Scenario’s 
asbestsanering Gebouw C’. 

4. Vast te stellen het persbericht inzake de asbestsanering van Gebouw C. 
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de GS-brief aan Provinciale 

Staten over de scenariokeuze asbestsanering Gebouw C.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
A5 / Vermeulen Preventief toezicht gemeente Vlaardingen  

 

PZH-2020-737968309 Advies 
1. Op grond van artikel 206 van de Gemeentewet goedkeuring te onthouden 

aan de begroting 2020 van de gemeente Vlaardingen. 
2. Vast te stellen de brief waarmee de gemeenteraad van Vlaardingen in 

kennis wordt gesteld van het besluit tot onthouding van goedkeuring aan de 
begroting. 

3. Vast te stellen de brief aan PS over de onthouding van goedkeuring aan de 
begroting 2020 van de gemeente Vlaardingen. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het voorstel 
onthouding goedkeuring aan de begroting 2020 van de gemeente 
Vlaardingen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
bepalen van het moment van verzending van de brief aan de 
gemeenteraad van Vlaardingen en de brief aan PS. 

 
 
A6 / Smit Overzicht 12 mei actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus 

 

PZH-2020-739690404 Advies 
1. Vast te stellen het overzicht 12 mei 2020 met actualiteiten naar aanleiding 

van ontwikkelingen Coronavirus. 
2. Vast te stellen de brief aan PS. 
3. Vast te stellen de beantwoording statenvragen 3615 Veel uitzendbureaus 

maken geen gebruik van de NOW-regeling. 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het overzicht 12 mei 2020 

actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- De brief aan PS zo te (her)formuleren dat er ruimte is voor het college 
van GS om fysiek te vergaderen indien zij dat willen. Als GS toch af en toe 
als college fysiek willen vergaderen, moet dat niet haaks staan op de 
inhoud van de brief aan PS; 
- In de brief aan PS op p.3 in de 2e alinea de passage over thuiswerken tot 
1 september te nuanceren door ‘in principe’ toe te voegen; 
- In de brief aan PS op p.3 in de 2e alinea ‘huidige’ te verwijderen. 

 
 
A7 / Baljeu GS-brief aan PS omtrent stand van zaken stikstofdossier 

 

PZH-2020-739245542 Advies 
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1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten 
geïnformeerd worden over de stand van zaken in het stikstofdossier; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel GS-brief aan PS 
omtrent stand van zaken stikstofdossier. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de door 
dhr. Potjer meegegeven punten over de vogel- en habitatrichtlijn en de 
transitie van de haven in de brief aan PS te verwerken.  

 
 
CF1 / De Zoete Besluit tot vaststelling subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-

Holland 2020 
 

PZH-2019-709844141  
 

Advies 
1. Vast te stellen de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 

2020. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee Provinciale Staten 

worden geïnformeerd over het GS-besluit tot vaststelling van de 
subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020. 

3. Te bepalen dat de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 
2020 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen het persbericht behorende bij het besluit tot vaststelling van 
de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 
vaststelling van de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-
Holland 2020. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 
CF2 / Vermeulen N214A+B Groot Onderhoud en Verkeersveiligheidsmaatregelen in de 

gemeente Molenlanden 
Vaststelling Definitief Ontwerp door Gedeputeerde Staten Projectnummer: 
EN2141201 
 

PZH-2019-714667533 Advies 
1. Vast te stellen het bijgevoegde Definitief Ontwerp (N214 Ontwerpnotitie en 

N214 Ontwerp Overzichtstekening) ten bate van de Administratieve 
Onteigeningsprocedure alsmede ten bate van de start van de Ruimtelijke 
Ordeningsprocdure door de gemeente Molenlanden. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee PS in kennis wordt 
gesteld over het vaststellen van het Definitief Ontwerp door GS. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het vaststellen van het 
Definitief Ontwerp door GS. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 
CF3 / De Zoete GS reactie brief regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden over vervolg 

Landschapsuitnodigingsdocument Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
 

PZH-2020-736062567 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

waarmee positief wordt gereageerd op het vervolg van het 
Landschapsuitnodigingsdocument (LUD) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit van Gedeputeerde 
Staten om aan de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kenbaar te maken 
dat zij positief staan tegenover het vervolg van het 
Landschapsuitnodigingsdocument Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
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aan de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: 
- Toe te voegen dat de provincie niet alleen financieel bijdraagt maar ook 
zal kijken of de projecten ruimtelijk en bestuurlijk relevant zijn voor de 
provincie; 
- Op p2/3 bij het onderdeel ‘Recreatie en toerisme’ ook de ‘Startnotitie 
toerisme’ te benoemen.  

 
 
CF4 / Baljeu Zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 inclusief de meerjarenraming 

2022-2025 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil 
 

PZH-2020-736285332 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld om: 
a. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van het Wegschap Tunnel 

Dordtse Kil; 
b. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025 van het Wegschap 

Tunnel Dordtse Kil; 
c. De besluiten 1 en 2 als zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van het 

Wegschap inclusief de meerjarenraming 2022-2025 aan de 
Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil bekend te 
maken. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, inhoudende een reactie ten 
behoeve van het formuleren van een zienswijze op de ontwerpbegroting 
2021 en de meerjarenraming 2022-2025 van het Wegschap Tunnel Dordtse 
Kil; 

3. Vast te stellen de brief aan het Wegschap Tunnel Dordtse Kil, inhoudende 
een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-
2025; 

4. Met inachtneming van artikel 31 tweede lid van de Gemeenschappelijke 
regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil de ontwerpbegroting 2021 en 
meerjarenraming 2022-2025 op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen; 

5. Vast te stellen de prubliekssamenvatting over de zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2021 inclusief de meerjarenraming 2022-2025 van het 
Wegschap Tunnel Dordtse Kil. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 
CF5 / Baljeu Zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de Grondbank Rotterdam 

Zoetermeer Gouda (RZG) Zuidplas inclusief meerjarenraming 2022-2024 
 

PZH-2020-735732282 1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt 
voorgesteld om: 

a. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van de Grondbank 
RZG Zuidplas;  

b. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2024 van de 
Grondbank RZG Zuidplas; 

c. De besluiten 1a en 1b als zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 
van de Grondbank inclusief de meerjarenraming 2022-2024 aan de 
Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas bekend te 
maken. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, inhoudende een reactie ten 
behoeve van het formuleren van een zienswijze op de ontwerpbegroting 
2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van de Grondbank RZG Zuidplas; 

3. Vast te stellen de brief aan de Grondbank RZG Zuidplas, inhoudende een 
zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 
van de Grondbank RZG Zuidplas; 

4. Met inachtneming van artikel 30 tweede lid van de Gemeenschappelijke 
regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015 de ontwerpbegroting 2021 en de 
meerjarenraming 2022-2024 op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen; 
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5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2021 inclusief de meerjarenraming 2022-2024 van de 
Grondbank RZG Zuidplas. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 
CF6 / Baljeu Analyse ontwerpbegrotingen 2021 van de provinciale publieke verbonden 

partijen gemeenschappelijke regelingen 
 

PZH-2020-736761713  
 

Advies 
1. Vast te stellen de analyse van de ontwerpbegrotingen 2021 van de 

regionale omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland, West-
Holland, Haaglanden en DCMR Milieudienst Rijnmond, het Wegschap 
Tunnel Dordtse Kil en de Grondbank RZG Zuidplas; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met daarin de analyse op de 
begrotingen onder punt 1; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met de analyse van de 
ontwerpbegrotingen 2021 van de regionale omgevingsdiensten Zuid-Holland 
Zuid, Midden-Holland, West-Holland, Haaglanden en DCMR Milieudienst 
Rijnmond, het Wegschap Tunnel Dordtse Kil en de Grondbank RZG 
Zuidplas. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 
CF7 / Baljeu Analyse (concept)jaarrekeningen 2019 van de zeven provinciale publieke 

verbonden partijen 
 

PZH-2020-736752361 Advies 
1. Vast te stellen de analyse van de (concept)jaarrekeningen 2019 van de 

zeven provinciale publieke verbonden partijen; 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij ter kennisname wordt 

aangeboden de analyse van de (concept)jaarrekeningen 2019 van de zeven 
provinciale publieke verbonden partijen; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de analyse van de 
(concept)jaarrekeningen 2019 van de zeven provinciale publieke verbonden 
partijen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 
CF8 / Baljeu Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2021 inclusief de 

meerjarenramingen 2022-2024 van de Omgevingsdiensten 
 

PZH-2020-736759316  
 

Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld om: 
a. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021 van de 

omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid, West-Holland, Midden-Holland, 
Haaglanden en DCMR Milieudienst Rijnmond; 

b. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2022-2024 van de 
omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid, West-Holland, Midden-Holland, 
Haaglanden en DCMR Milieudienst Rijnmond; 

c. De besluiten 1a en 1b als zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2021 van 
de omgevingsdiensten inclusief de meerjarenramingen 2022-2024 aan 
de omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid, West-Holland, Midden-
Holland, Haaglanden en DCMR Milieudienst Rijnmond bekend te maken. 

2. Vast te stellen de brieven aan Provinciale Staten, inhoudende een reactie 
ten behoeve van het formuleren van een zienswijze op elk van de 
ontwerpbegrotingen genoemd onder punt 1; 
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3. Vast te stellen de brieven aan de Omgevingsdiensten, inhoudende een 
zienswijze op elk van de ontwerpbegrotingen genoemd onder punt 1; 

4. Met inachtneming van betreffende artikelen van de Gemeenschappelijke 
regelingen van de omgevingsdiensten de ontwerpbegrotingen 2021 en 
meerjarenramingen 2022-2024 op de gebruikelijke wijze ter inzage te 
leggen; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze op de 
ontwerpbegrotingen 2021 van de omgevingsdiensten. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 
SV1 / Vermeulen Beantwoording Statenvragen 3611 PvdD en GL – Vertimec 

 

PZH-2020-737316610 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3611 van PvdD 

en GL met betrekking tot “het mogelijk toepassen van bestrijdingsmiddel 
Vertimec tegen de eikenprocessierups”. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
schriftelijke vragen 3611 van PvdD en GL met betrekking tot “ het mogelijk 
toepassen van bestrijdingsmiddel Vertimec tegen de eikenprocessierups”. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 


