
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 19 MEI 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 12 mei 2020 vastgesteld. 
 
 

A1 / Potjer Concept Regionale Energiestrategieën 
 

PZH-2020-739406604 Advies 
1. Kennis te nemen van de concept-RES Holland Rijnland, de concept-RES 

Rotterdam-Den Haag, de voorloper van de concept-RES Goeree-
Overflakkee, de voorloper van de concept-RES Hoeksche Waard en de 
voorloper van de concept-RES Midden-Holland. 

2. Vast te stellen de brief aan de bestuurlijke trekkers van de RES regio’s 
waarin GS aangeven akkoord te gaan met verzending van de (voorloper 
van) concept-RES’en naar het Nationaal Programma RES. 

3. Vast te stellen de brief aan PS waarin de (voorlopers van) de concept-
RES’en en de brief aan de bestuurlijke trekkers van de RESregio’s ter 
informatie worden toegestuurd. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de (voorlopers van) concept-
RES’en.  

 

Besluit Aangehouden. 
 
Het onderwerp komt terug in de GS-vergadering van 26-5. GS spreken af 
om de concept-RES’en nu wel alvast naar PS te sturen met bijvoorbeeld 
een lid-GS brief. 

 
 

A2 / De Zoete Intentieverklaring oprichting mkb-werkplaats 
 

PZH-2020-737109244 Advies 

1. In te stemmen met de verlening van een financiële bijdrage aan de MKB-

werkplaats onder voorwaarde dat het ministerie van EZK positief besluit 

over de ingediende subsidieaanvraag en de aanvraag voor een mkb-

werkplaats voldoet aan de gestelde subsidie-eisen in subsidieregeling 

deelakkoorden Human Capital. 
2. Vast te stellen de brief aan de Haagse Hogeschool inzake Intentieverklaring 

oprichting mkb-werkplaats. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake Intentieverklaring oprichting 

mkb-werkplaats. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A3 / Vermeulen Jaarverslag Financieel Toezicht 2019-2020 
 

PZH-2020-738310406 Advies 
1. Vast te stellen het jaarverslag Financieel toezicht 2019-2020; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het jaarverslag 

Financieel toezicht 2019-2020; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Jaarverslag 

Financieel Toezicht 2019-2020. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
vormgeving van het ‘Jaarverslag Financieel toezicht 2019-2020’ aan te 
passen.  
 
GS besluiten om op een later moment met elkaar het inhoudelijke gesprek 
te voeren over de gemeentelijke financiën.  

 
 

A4 / Baljeu Concept bestuurlijk convenant zuivering gewasbeschermingsmiddelen 
AWZI NW 
 

PZH-2020-739760969 Advies 
1. Kennis te nemen van het (concept) “Bestuurlijk convenant collectieve 
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zuivering AWZI Nieuwe Waterweg” als basis voor het definitieve bestuurlijk 
convenant tussen het Hoogheemraadschap Delfland, de gemeente 
Westland, de provincie Zuid-Holland en de in oprichting zijnde 
Waterzuiveringscoöperatie Westland (U.A).  

2. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Delfland en de 
gemeente Westland inhoudende het voornemen om met hen en de in 
oprichting zijnde Waterzuiveringscoöperatie Westland een bestuurlijk 
convenant aan te gaan inzake de realisatie van een collectieve 
waterzuivering voor het afvalwater uit de glastuinbouw en de gelijke 
verdeling van het aan deze investering voor het Hoogheemraadschap van 
Delfland verbonden financiële risico over het Hoogheemraadschap van 
Delfland, de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland, waarbij de 
laatstgenoemden zulks door middel van borg- of garantstelling zullen doen, 
onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan het (concept) “Bestuurlijk 
convenant collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg”. 

3. Reeds te reserveren de voor garantiestelling benodigde financiële middelen 
ten bedrage van maximaal € 466.585,-, zijnde 25% van de te verlenen 
garantie van € 1.866.341,- mln.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voornemen tot het 
aangaan van een bestuurlijk convenant met het Hoogheemraadschap 
Delfland, de gemeente Westland en de nog op te richten 
Waterzuiveringscoöperatie Westland over de realisatie van een collectieve 
waterzuivering voor het afvalwater uit de glastuinbouw en de verdeling van 
de aan deze investering voor het Hoogheemraadschap Delfland verbonden 
financiële risico’s. 

 
N.B. Met een beroep op artikel 3 van het besluit Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid- Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het 
(moment van) publiceren van bijlage 3 en 4.   
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A5 / Smit Inventarisatie 19 mei maatregelen PZH coronavirus 
 

PZH-2020-740590351 Advies 
1. Vast te stellen van de aanvulling van het maatregelenpakket van de 

provincie Zuid-Holland, met maatregel nr. 23 t/m 24 (zie bijlage). 
2. Vast te stellen de brief aan PS. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS toe te voegen dat de frequentie van de GS-brief aan PS met een 
PS-update/maatregelenoverzicht naar eens per twee weken gaat in plaats 
van eens per week. 
 
GS besluiten inzake de nieuwe maatregel ‘Onderzoek ondersteuning 
Fieldlabs’ dat in de Voorjaarsnota het budget voor de ondersteuning van 
de fieldlabs ad €1,1 mln. voorzien voor 2021 wordt verplaatst naar het jaar 
2020. 

 
 

CF1 / Vermeulen Stand van zaken bestuurlijke ontwikkelingen Voorne 
 

PZH-2020-737183238 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken met 

de bestuurlijke ontwikkelingen op Voorne. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de stand van zaken met de 

bestuurlijke ontwikkelingen op Voorne. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF2 / Vermeulen Antwoordbrief ministerie van OCW over Cultuureducatie met Kwaliteit 
 

PZH-2020-736619563 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap over deelname aan het programma Cultuureducatie met 

Kwaliteit. 

2. Vast te stellen de brief waarmee de brief aan de minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap aangeboden wordt aan Provinciale Staten. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief over deelname aan het 

programma Cultuureducatie met Kwaliteit. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Potjer Vaststelling Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020 
 

PZH-2020-738415800 Advies 

1. Vast te stellen de Nota van Beantwoording Verzamelherziening 

Omgevingsbeleid 2020; 

2. Vast te stellen de Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020, inhoudende 

een wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-Holland, de 

Omgevingsverordening Zuid-Holland en het Programma ruimte; 

3. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarbij ter vaststelling wordt aangeboden: 

- de wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland, met 

identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2016x0304358VO-VA01, in het 

kader van de Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020; 

- de wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-Holland, met 

identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2016x0404358SV-VA01, in het 

kader van de Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020; 

- de wijziging van het Programma ruimte, met 

identificatienummerNL.IMRO.9928.DOSx2016x0404358SV-VA01, in het 

kader van de Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vaststelling 

Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020: 
- De passage over Buijtenland van Rhoon aan te passen; 
- In afstemming met mevr. Koning de passage over woningbouw te 
Valkenburg aan te passen.  

 
 

CF4 / Potjer Geactualiseerde versie Lange termijn agenda Omgevingsbeleid zomer 
2020 
 

PZH-2020-735426731 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS “Geactualiseerde versie Lange Termijn 

Agenda Omgevingsbeleid zomer 2020”.  
2. Vast te stellen de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda 

Omgevingsbeleid zomer 2020” waarin actualisaties zijn opgenomen ten 
aanzien van wijzigingen en ontwikkelingen van het Omgevingsbeleid. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting Lange Termijn Agenda 
Omgevingsbeleid zomer 2020. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF5 / Baljeu Subsidieregeling energie-infra op industrieterreinen 
 

PZH-2020-735096152 Advies 
1. Vast te stellen de Subsidieregeling energie-infrastructuur op 

industrieterreinen Zuid-Holland. 
2. Te bepalen dat de Subsidieregeling energie-infrastructuur op 

industrieterreinen Zuid-Holland wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 
3. Vast te stellen de publieksamenvatting voor de Subsidieregeling energie-

infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / De Zoete GS brief open brief oud-bestuurders Groene Hart 
 

PZH-2020-733720868 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de open brief oud-

bestuurders Groene Hart.  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief ten aanzien van de 

open brief van de oud-bestuurders van het Groene Hart. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / De zoete MIT RenD samenwerkingsprojecten verhogen deelplafond 
 

PZH-2020-737340802 Advies 

1.  Te bepalen dat het deelplafond 2020 met € 960.000,- wordt verhoogd voor 

de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland, 

bedoeld voor het instrument R&D samenwerkingsprojecten zoals 

opgenomen in het paragraaf 4 en 5 van de subsidieregeling, waarbij 

maximaal 50% van dit deelplafond verleend wordt aan R&D 

samenwerkingsprojecten als bedoeld in paragraaf 5. 

2.  Te bepalen dat het deelplafond voor de R&D samenwerkingsprojecten van 

de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland 

wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verhoging van het 

deelplafond R&D. samenwerkingsprojecten van de subsidieregeling MKB 

Innovatiestimulering Topsectoren. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Koning Verkenning en startnotitie Inclusief Zuid-Holland 
 

PZH-2020-733215269 Advies 
1. In te stemmen met het uitvoeren van een Verkenning en startnotitie over 

Inclusief Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Verkenning en 

startnotitie Inclusief Zuid-Holland. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Verkenning en startnotitie 

Inclusief Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF9 / Koning Kwalitatieve woningbehoefteverkenning Zuid-Holland 2019 
 

PZH-2020-737192594 Advies 
1. Kennis te nemen van het rapport Kwalitatieve woningbehoefteverkenning 

Zuid-Holland 2019 in digitale vorm. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Gedeputeerde 

Staten de Kwalitatieve woningbehoefteverkenning Zuid-Holland 2019 ter 
informatie aan de Provinciale Staten aanbieden. 

3. Vast te stellen de brieven aan de woonregio’s Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden, Den Haag, Drechtsteden, Goeree-Overflakkee, Hoeksche 
Waard, Holland Rijnland, Midden-Holland en Rotterdam waarmee 
Gedeputeerde Staten de Kwalitatieve woningbehoefteverkenning Zuid-
Holland 2019 ter informatie aan de woonregio’s aanbieden. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Kwalitatieve 
woningbehoefteverkenning 2019. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Koning Toekomst Programma Groen doet goed 
 

PZH-2020-736441860 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Instituut voor Natuureducatie over de toekomst 

van programma Groen doet Goed.  
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de brief aan Instituut 

voor Natuureducatie. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan het instituut van 

Natuureducatie over de toekomst van programma Groen doet Goed. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / Bom-Lemstra Besluit EZK op het bezwaar van PZH t.a.v. verlenging aardgaswinning 
Pernis-West 
 

PZH-2020-737574925 Advies 
1. In te stemmen met het niet instellen van beroep bij de Raad van State over 

het besluit van de minister van EZK; 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het niet instellen van 

beroep bij de Raad van State middels een GS-brief; 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit van de minister van 

EZK en de reactie van Gedeputeerde Staten hierop. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12 / Potjer Beantwoording brief gemeente Goeree Overflakkee Elke dag beter Zuid-
Holland 
 

PZH-2020-738224197 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Goeree-Overflakkee over ‘Elke dag beter Zuid-Holland’. 
2. Vast te stellen de brief aan de colleges van burgemeester en wethouders 

van de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche 
Waard, Nissewaard en Westvoorne over de Regiodeal Zuid-Hollandse 
Delta. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV1 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3609 van de PvdD - verlenging FBP 
meeuwen 
 

PZH-2020-739743676 Advies 
1. Vast te stellen beantwoording van de Statenvragen 3609 van de PvdD over 

verlenging FBP meeuwen. 
2. Vast te stellen publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3609 van de PvdD over verlenging FBP meeuwen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3614 gewasbeschermingsmiddelen en 
waterkwaliteit 
 

PZH-2020-739712848 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3614 van GL, 

CU&SGP, PVV en PvdD "Gebruik van neonicotinoïde als Imidacloprid in 
Zuid-Holland en de huidige waternormstand". 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
Statenvragen 3614 van GL, CU&SGP, PVV en PvdD "Gebruik van 
neonicotinoïde als Imidacloprid in Zuid-Holland en de huidige 
waternormstand". 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

 
 


