BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 26 MEI 2020
Besluitenlijst van de vergadering 19 mei 2020 vastgesteld.
A1 / Potjer

Concept Regionale Energiestrategieën

PZH-2020-741477047

Advies
1. Kennis te nemen van de concept-RES Holland Rijnland, de concept-RES
Rotterdam-Den Haag, de voorloper van de concept-RES GoereeOverflakkee, 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 conceptRES’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) conceptRES’en.

Besluit

Vastgesteld conform de adviespunten 1, 2 en 4.
De brief aan PS is niet vastgesteld, omdat de concept-RES’en vorige week
al met een lid-GS brief aan PS zijn verstuurd conform het GS-besluit
d.d. 19-5-2020.

A2 / Baljeu

Wijziging van de Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk
gebruik bij subsidieverstrekking vanwege de uitbraak van COVID-19

PZH-2020-739013433

Advies

1. Vast te stellen de wijziging van de Beleidsregel ter voorkoming van
misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking vanwege de uitbraak
van COVID-19;
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de wijziging van de
Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij
subsidieverstrekking vanwege de uitbraak van COVID-19;
3. Te bepalen dat de wijziging van de Beleidsregel ter voorkoming van
misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking vanwege de uitbraak
van COVID-19 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de
Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij
subsidieverstrekking vanwege de uitbraak van COVID-19.
Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om met het
oog op communicatie de titel te herformuleren door aan te geven dat de
wijziging bedoeld is ‘ter bevordering van het juiste gebruik’ in plaats van
‘ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik’.

A3 / Baljeu

Wijziging Algemene subsidieverordening 2013 vanwege de uitbraak van
COVID-19

PZH-2020-738366952

Advies
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee de wijziging van de Algemene
subsidieverordening Zuid-Holland 2013 vanwege de uitbraak van COVID-19
ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt aangeboden;
2. Te bepalen dat de wijziging van de Algemene Subsidieverordening ZuidHolland 2013 vanwege de uitbraak van COVID-19 na besluitvorming door
Provinciale Staten wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de Algemene
subsidieverordening Zuid-Holland 2013 vanwege de uitbraak van COVID19.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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A4 / Vermeulen

Duinpolderweg vervolg

PZH-2020-738413564

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het vervolg van het
project Duinpolderweg naar aanleiding van het besluit van Provinciale
Staten van Noord-Holland om zich terug te trekken uit het project.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan Provinciale Staten
over het vervolg van het project Duinpolderweg.
N.B. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid
Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het (moment van)
publiceren van het besluit en de stukken.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A5 / Koning

Advies Reikwijdte en Detailniveau t.b.v. MER bij het inpassingsplan
Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag

PZH-2020-739198829

Advies
1. Vast te stellen het Advies Reikwijdte en Detailniveau Combi-MER
WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag op basis van de beantwoording van de
zienswijzen en de overlegreacties en de eerder vastgestelde Notitie
Reikwijdte en Detailniveau.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij onder andere op
de hoogte worden gebracht van het vastgestelde Advies Reikwijdte en
Detailniveau Combi-MER WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag.
3. Vast te stellen de brieven aan indieners van zienswijzen en adviezen, de
initiatiefnemer LdM C.V. en de overige betrokken overheden waarmee zij op
de hoogte worden gebracht van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde
Advies Reikwijdte en Detailniveau Combi-MER WarmtelinQ Vlaardingen –
Den Haag.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het genomen besluit inzake het
Advies Reikwijdte en Detailniveau Combi-MER WarmtelinQ Vlaardingen –
Den Haag.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In het ‘Advies Reikwijdte en Detailniveau’ op p.17 (hoofdstuk 3) bij de
bullit ‘In het MER moet ook worden ingegaan op de resultaten van de in de
beantwoording onder Z1.1 genoemde onderzoeken (Z1.1)’ te benoemen
om welke onderzoeken het gaat;
- In de brief aan PS, daar waar dat nog niet voldoende duidelijk is, te
benoemen dat dit proces ligt in de bevoegd gezag rol van de provincie en
dat het gaat over het RO-proces en niet over de inhoudelijke
warmteleiding afweging.

A6 / Bom-Lemstra

Hoofdlijnennotitie Vitale landbouw Zuid-Holland

PZH-2020-738729382

Advies
1. Vast te stellen de Hoofdlijnennotitie Vitale landbouw Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de GS-brief behorend bij de Hoofdlijnennotitie Vitale
landbouw Zuid-Holland.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Hoofdlijnennotitie Vitale
landbouw Zuid-Holland.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In afstemming met dhr. Potjer in de ‘Hoofdlijnennotitie vitale landbouw
Zuid-Holland’ op p.2 bij ‘Urgenties: sector onder grote druk’ de tekst ‘de
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noodzakelijke energietransitie’ te herformuleren.
GS besluiten om de brief aan PS met bijlage donderdag 28-5-2020 aan de
griffie te versturen.
A7 / Potjer

Concept Regionale Energiestrategie Alblasserwaard

PZH-2020-740174745

Advies
1. Kennis te nemen van de concept-RES Alblasserwaard.
2. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van de bestuurlijk trekker van de
RES Alblasserwaard.
3. Vast te stellen de brief aan de bestuurlijke trekker van de RES regio
Alblasserwaard waarin GS aangeven akkoord te gaan met verzending van
de concept-RES naar het Nationaal Programma RES.
4. Vast te stellen de brief aan PS waarin de concept-RES en de brief aan de
bestuurlijke trekker van de RES regio Alblasserwaard ter informatie worden
toegestuurd.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de concept-RES
Alblasserwaard.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A8 / Vermeulen

Vast te stellen afspraken Nationaal OV-Beraad NOVB in verband met
corona

PZH-2020-740682317

Advies
1. In te stemmen met de NOVB-afspraak op hoofdlijnen tussen het rijk, de
vertegenwoordigers van de decentrale OV-autoriteiten en de
vertegenwoordigers van de vervoersbedrijven. Deze houden in dat:
a. Het rijk voor het OV een beschikbaarheidsvergoeding beschikbaar stelt
vanaf 16/3/2020 (het begin van de intelligente lockdown) tot een nader
te bepalen situatie. Vanaf 1/6/2020 is het OV-protocol van toepassing;
b. Het rijk tevens de kosten in verband met door genomen
coronamaatregelen en het invoeren van het zogenoemde OV-protocol
voor haar rekening neemt;
c. Het rijk tevens in geval van liquiditeitsvraagstukken bevoorschotting zal
bieden;
d. Vervoersbedrijven afzien van winst, dividend en bonussen zo lang de
beschikbaarheidsvergoeding wordt betaald, en ook geen ontvangen
subsidiemiddelen vanuit de beschikbaarheidsvergoeding laten
‘afvloeien’ naar (buitenlandse) aandeelhouders en eventueel nader te
bepalen bijdragen;
e. De decentrale OV-autoriteiten (provincies, Vervoerregio Amsterdam,
Metropoolregio Rotterdam Den Haag en OV-bureau Groningen
Drenthe) bij de eindafrekening 2020 hun concessiehouders vergoeden
voor de dienstregeling als ware de in verband met corona vervallen
ritten wel gereden, een en ander verder met inachtneming van de
concessievoorwaarden.
2. Te bevestigen dat, om ervoor te zorgen dat het OV een blijvende vitale rol
speelt in en na deze periode van corona, een constructieve medewerking
van de decentrale OV-autoriteiten (vervoerregio’s, de provincies en OVbureau Groningen Drenthe in hun rollen van ‘decentrale OV-autoriteit’ en
‘regionaal mobiliteitsregisseur’) noodzakelijk is, in samenwerking met het rijk
(in de rollen van ‘corona-regisseur’, ‘stelselverantwoordelijke voor het OV’,
en ‘nationaal mobiliteitsregisseur’).
3. Ermee in te stemmen dat de decentrale OV-autoriteiten (vervoerregio’s,
provincies en OV-bureau Groningen Drenthe) vanuit hun OV-rol samen ook
met de OV-bedrijven de infrabeheerders desgewenst actief faciliteren over
zaken als ‘de lining en signing’ naar, op en bij haltes en (regionale) stations.
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4. Vast te stellen de brief aan NS over tijdelijke vrijstelling van het PvE van
artikel 4.3.8 lid 3 voor het meenemen van fietsen in de trein in verband met
corona.
5. Vast te stellen de brief aan Qbuzz over tijdelijke vrijstelling van het PvE van
artikel 4.5.3 lid 4 voor het meenemen van fietsen in de trein in verband met
corona.
6. Te besluiten dat voor de Waterbus het expliciet is toegestaan de fiets mee te
nemen tot 1 september, of totdat Gedeputeerde Staten anders beslissen op
aanvraag van de vervoerder.
7. Vast te stellen de brief aan Aquabus over het meenemen van fietsen aan
boord van de Waterbus.
8. Vast te stellen de publiekssamenvatting over afspraken Nationaal OVBeraad NOVB in verband met corona.
Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In de communicatie, waaronder de publiekssamenvatting, een
onderscheid te maken in vouwfietsen en gewone fietsen;
- Het moment van verzending te bepalen van de GS-brief aan Aquabus.

A9 / Baljeu

Warmtebedrijf Holding B.V. - Uitstel vaststellen jaarrekening 2019

PZH-2020-735207405

Advies
1. Als aandeelhouder:
a. in te stemmen met het nemen van een schriftelijk besluit door de
Algemene vergadering van Warmtebedrijf Holding B.V.;
b. in te stemmen met het verlengen van de termijn als bedoeld in artikel
2:210 Burgerlijk Wetboek voor het opmaken van de jaarrekening
Warmtebedrijf Holding B.V. voor het financiële jaar 2019 te verlengen
met een (1) maand tot juli 2020, wegens bijzondere omstandigheden
(vertraging accountantscontrole door Covid-19 en discussie in het kader
van impairment);
c. te verklaren dat het stemrecht op de door de provincie Zuid-Holland
gehouden aandelen in het kapitaal van Warmtebedrijf Holding B.V. door
niemand anders dan door de provincie Zuid-Holland kan worden
uitgeoefend;
d. te verklaren dat ten tijde van het nemen van onderhavig besluit, voor
zover de provincie Zuid-Holland bekend:
i. geen besluit is genomen ter zake van juridische fusie of splitsing,
waarbij Warmtebedrijf Holding B.V. is betrokken als verdwijnende
vennootschap;
ii. geen besluit is genomen ter zake ontbinding van Warmtebedrijf
Holding B.V.;
iii. Warmtebedrijf Holding B.V. geen bericht heeft ontvangen van de
Kamer van Koophandel betreffende de ontbinding van Warmtebedrijf
Holding B.V. op grond van artikel 2:19a van het Burgerlijk Wetboek;
2. Het aandeelhoudersbesluit vast te stellen waarin is vastgelegd dat de
provincie Zuid-Holland als aandeelhouder van Warmtebedrijf Holding B.V.
instemt met de verlenging van de termijn voor het opmaken van de
jaarrekening Warmtebedrijf Holding B.V. voor het financiële jaar 2019 met
een (1) maand tot 1 juli 2020;
3. De publiekssamenvatting vast te stellen, waarin melding wordt gedaan van
het besluit om in te stemmen met het uitstel van het vaststellen van de
jaarrekening 2019 tot 1 juli 2020.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF1 / Koning

RVB en woningbouw

PZH-2020-740073173

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met het onderwerp
'Toezegging Statencommissie RWE van 12 februari over voorbeelden waar
het Rijksvastgoedbedrijf woningbouw frustreert'.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan Provinciale
Staten met het onderwerp 'Toezegging Statencommissie RWE van 12
februari over voorbeelden waar het Rijksvastgoedbedrijf woningbouw
frustreert'.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF2 / Koning

IPO steunbetuiging voor het afschaffen van de verhuurdersheffing

PZH-2020-740608971

Advies
1. In te stemmen met de IPO-steunbetuiging voor het afschaffen van de
verhuurdersheffing;
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over “IPO-steunbetuiging voor
het afschaffen van de verhuurdersheffing”;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over IPO-steunbetuiging voor het
afschaffen van de verhuurdersheffing;
N.B. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid
Zuid Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het (moment van)
publiceren van het besluit en de stukken.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF3 / Vermeulen

Gezamenlijke spoorbrief in het kader van de samenwerking Nederland Noordrijn Westfalen

PZH-2020-739993865

Advies
1. In te stemmen met de gezamenlijke brief aan staatssecretaris Van
Veldhoven en de Duitse staatssecretaris Ferlemann over internationaal
spoor, die is opgesteld met de Nederlandse provincies Noord-Brabant,
Limburg, Gelderland en Overijssel en met de Duitse deelstaat Noordrijn
Westfalen.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de gezamenlijke
brief over internationaal spoor, na verzending aan de verantwoordelijke
bewindspersonen in Nederland en Duitsland, kenbaar wordt gemaakt aan
de Staten.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de gezamenlijke brief over
internationaal spoor. Publicatie kan plaatsvinden na verzending van de brief
aan de verantwoordelijke bewindspersonen in Nederland en Duitsland.
N.B.: Gelet op het bepaalde in artikel 59a, tweede lid Provinciewet, Jº artikel 4
van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de
provinciale organisatie 2020, wordt de Commissaris van de Koning geadviseerd
de ondertekening van de gezamenlijke spoorbrief met de Nederlandse
provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel en met de Duitse
deelstaat Noordrijn Westfalen namens Gedeputeerde Staten op te dragen aan
de gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de Provincie Zuid-Holland, de heer
Vermeulen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF4 / Vermeulen

Overeenkomst Uitvoering Verkeersveiligheidsmaatregelen N59

PZH-2020-737383784

Advies
1. Aan te gaan de “Overeenkomst Uitvoering Verkeersveiligheidsmaatregelen
N59” tussen de Provincie Zuid-Holland en De Staat der Nederlanden waarin
de afspraken voor de realisatie van de maatregelen ten behoeve van de
verkeersveiligheid en doorstroming op de N59 en de omliggende provinciale
wegen wordt vastgelegd;
2. Aan te gaan het “Samenwerkingsplan N59 Energy Highway”, waarin richting
gegeven wordt aan de gewenste afstemming en betrokkenheid in de
samenwerking tussen de Provincie Zuid-Holland en De Staat der
Nederlanden;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de “Overeenkomst Uitvoering
Verkeersveiligheidsmaatregelen N59” met Rijkswaterstaat.
NB. Met een beroep op artikel 3, grond b, van de Beleidsregel actieve
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het
moment van publiceren van het besluit en de stukken totdat de “Overeenkomst
uitvoering Verkeersveiligheidsmaatregelen N59” en het “Samenwerkingsplan
N59 Energy Highway” door alle partijen is ondertekend.
Nu 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, Metropoolregio en Vervoersautoriteit,
Communicatie en Vergunningsverlening van de Provincie Zuid-Holland, om de
“Overeenkomst Uitvoering Verkeersveiligheidsmaatregelen N59” en het
“Samenwerkingsplan N59 Energy Highway” met Rijkswaterstaat namens de
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF5 / Bom-Lemstra

Subsidieregeling opruimen drugsafval Zuid-Holland 2020

PZH-2020-738811369

Advies
1. Vast te stellen de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020;
2. In te trekken de Subsidieregeling opruimen drugsafval 2018;
3. Te bepalen dat de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020
wordt bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit
Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020;
5. Vast te stellen de brief aan PS over de Subsidieregeling opruiming
drugsafval Zuid-Holland 2020;
6. Te verlenen mandaat aan de algemeen directeur van provincie NoordBrabant voor de uitvoering van de Subsidieregeling opruiming drugsafval
Zuid-Holland 2020 conform bijgevoegd mandaatbesluit en dit tevens te
publiceren in het Provinciaal Blad;
7. Vast te stellen de brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid met het
verzoek om voorschot voor de Subsidieregeling opruiming drugsafval ZuidHolland 2020;
8. Vast te stellen het aanvraagformulier voor de Subsidieregeling opruiming
drugsafval Zuid-Holland 2020.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het GSvoorstel en de subsidieregeling de datum van inwerkingtreding te wijzigen
van 2-7-2020 naar 3-7-2020.
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CF6 / Bom-Lemstra

Reactie aan Waterschap Rivierenland op brief over beverproblematiek i.r.t.
openbare veiligheid

PZH-2020-739267181

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Waterschap Rivierenland over
beverproblematiek in relatie tot openbare veiligheid.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan Waterschap
Rivierenland beverproblematiek in relatie tot openbare veiligheid.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief
aan Waterschap Rivierenland:
- In de adressering ‘het college van Dijkgraaf en Heemraden’ met
hoofdletters te schrijven;
- In de 3e alinea de zin ‘De mogelijkheden … onvermijdelijk te zijn’ te
herschrijven en toe te voegen dat het doden van gevangen bevers,
conform het protocol, de laatste optie is om in zetten.

CF7 / Vermeulen

Berging PFAS-houdende baggerspecie in rijksbaggerdepot Slufter

PZH-2020-740026958

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten m.b.t. berging PFAShoudende baggerspecie in rijksbaggerdepot Slufter.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Berging PFAShoudende baggerspecie in rijksbaggerdepot Slufter’.
3. Te bepalen dat dit GS-voorstel over berging PFAS-houdende baggerspecie
in rijksbaggerdepot Slufter niet actief openbaar wordt gemaakt op grond van
artikel 3, onder a en c van de Beleidsregel actieve openbaarheid provincie
Zuid-Holland 2017 jo artikel 10, tweede lid onder g van de Wet
openbaarheid van bestuur.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF8 / Potjer

Beantwoording vraag uit Commissie BE over behandelvoorstel RES

PZH-2020-740210441

Advies
1. Vast te stellen de brief aan PS waarin antwoord wordt gegeven op
aanvullende aandachtspunten voor de regionale energiestrategieën die in
de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie zijn gesteld.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording van de
vraag uit de Commissie BE over het behandelvoorstel RES.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

