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A1 / Vermeulen Behandelvoorstel motie 921 mitigerende maatregelen tijdelijke verlegging 
ir. G. Tjalmaweg. 
 

PZH-2020-738286404 Advies 

1. Vast te stellen bijgaand behandelvoorstel aan Provinciale Staten, 
waarmee de Staten worden geïnformeerd over het proces waarmee 
invulling wordt gegeven aan motie 921  inzake de aanvullende 
mitigerende maatregelen Tjalmaweg.  

2. Beschikbaar te stellen een bedrag van maximaal € 2,5 mln., ten laste van 
de vrije middelen binnen het PZI waarmee - in samenwerking met de 
omgeving - invulling wordt gegeven aan de motie 921.   

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief van Gedeputeerde 
Staten aan Provinciale Staten over het proces waarmee invulling wordt 
gegeven aan motie 921  inzake de aanvullende mitigerende 
maatregelen Tjalmaweg 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS te verduidelijken dat het aanvullend maatregelenpakket ertoe leidt 
dat er minder bomen worden gekapt en het groen verbeterd wordt.  

 
 

A2 / Baljeu Internationale strategie Zuid-Holland 2020-2023 
 

PZH-2020-731286031 Advies 
1. Vast te stellen de "Internationale strategie Zuid-Holland 2020-2023".  
2. Vast te stellen de "Zuid-Holland Vooruitblik 2020“. 

3. Aan te gaan De Uitvoeringsovereenkomst Randstad met de provincies 
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. 

4. Aan te gaan Het Samenwerkingskader Randstad met de provincies 
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. 

5. Kennis te nemen van de "Randstad Vooruitblik Europa 2020". 
6. Kennis te nemen van de “EU subsidiemonitor 2020“. 
7. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarmee de "internationale strategie 

Zuid-Holland 2020-2023" ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt 
aangeboden en de "Zuid-Holland Vooruitblik 2020", de "Randstad 
Vooruitblik 2020" en de “EU subsidiemonitor 2020” ter kennisname worden 
aangeboden. 

8. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de internationale strategie 
Zuid-Holland 2020-2023. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning bevoegd is om, na rechtsgeldige 
besluitvorming door  Gedeputeerde Staten de juridische binding aan te gaan, 
wordt aan hem geadviseerd om een machtiging af te geven aan gedeputeerde 
Baljeu van de Provincie Zuid-Holland, om namens de provincie Zuid-Holland het 
samenwerkingskader Randstad aan te gaan met de provincies Noord-Holland, 
Flevoland en Utrecht. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In het Statenvoorstel in de bestuurlijke samenvatting op p.2 bij het 
onderdeel ‘Waar ligt inhoudelijk de focus op de komende jaren?’ ook 
‘innovatie’ te benoemen; 
- In het Statenvoorstel op p.5 te verduidelijken dat dit college ook inzet op 
circulaire economie. Dit staat nu bij de thema’s van de vorige 
collegeperiode genoemd; 
- In de Internationale strategie op p.7 het woord ‘expliciet’ te verwijderen; 
- In de internationale strategie ‘de fiets’ te benoemen; 
- In de stukken de infra-agenda met Noordrijn-Westfalen te benoemen. 
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A3 / Potjer Balans opmaken (voorlopers van) concept Regionale Energiestrategieën 
in Zuid-Holland 
 

PZH-2020-738820251 Advies 
1. Kennis te nemen van de notitie ‘Tussenstand (voorlopers van) concept-

regionale energiestrategieën in Zuid-Holland’ waarin een analyse is gemaakt 
van de inhoud van de (voorlopers van) concept-RES’en in relatie tot de 
aandachtspunten van GS.  

2. Vast te stellen de brief aan PS, waarin GS hun belangrijkste constateringen 
doen op basis van de notitie Tussenstand en PS vragen om wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken voor het proces naar de RES1.0. 

3. Vast te stellen de brief aan de bestuurlijke trekkers waarin de GS-brief aan 
PS ter kennisname wordt gestuurd . 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel balans opmaken 
(voorlopers van) concept RES’en in Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder: 
- Om in de brief aan PS op p.3 bij ‘Constateringen bij de tussenstand’ de 
tekst bij het 5e opsommingsstreepje te herschrijven. De zin ‘De ruimtelijke 
denkrichtingen … kwaliteit van het landschap’ kan ten onrechte de indruk 
wekken dat de ruimtelijke kwaliteit bij elke RES geborgd is. In de tekst 
moet concreet gemaakt worden bij welke concept-RES’en er spanning is 
met de provinciale kaders/het coalitieakkoord; 
- Om in de notitie/presentatie ‘Tussenstand van de concept-RES’en in 
Zuid-Holland’ op p.15 bij het onderdeel ‘Algemeen’ bij het 2e 
opsommingsteken concreet te maken dat er bij één concept-RES spanning 
is met het coalitieakkoord; 
- Om in de notitie/presentatie ‘Tussenstand van de concept-RES’en in 
Zuid-Holland’ op p.15 bij het onderdeel ‘Wind’ de tekst te herschrijven.  De 
huidige tekst kan ten onrechte de indruk wekken dat het goed aansluit. In 
de tekst moet concreet gemaakt worden in welk(e) gebied(en) er spanning 
is met de provinciale kaders/het coalitieakkoord; 
- Voor het maken van wijzigingen van ondergeschikt belang. 
 
Dhr. Potjer stemt de aangepaste stukken via de mail af met GS. 

 
 

A4 / Smit Overzicht 2 juni actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus 
 

PZH-2020-741968108 Advies 
1. Vast te stellen het overzicht 2 juni 2020 met actualiteiten naar aanleiding 

van ontwikkelingen Coronavirus. 
2. Vast te stellen de brief aan PS. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het overzicht 2 juni 2020 

actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS en in het overzicht ten aanzien van openbaar vervoer op te nemen 
dat er nog geen overeenstemming is met het Rijk over het dragen van de 
verliezen die de vervoerders maken nu zij per 1 juni weer de normale 
dienstregeling rijden. De huidige tekst in het overzicht kan ten onrechte de 
indruk wekken dat die overeenstemming er wel is. 

 
 

CF1 / Koning Behoeftenonderzoek sport en recreatie en Beleidsverkenning Lopen 
 

PZH-2020-740185963 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het Behoeftenonderzoek 

Sport en Recreatie en de Beleidsverkenning Lopen. 
2. In te stemmen met het Behoeftenonderzoek Sport en Recreatie, dat in 

opdracht van de provincie is uitgevoerd door het Mulier Instituut en het 
Bureau voor Ruimte & Vrijetijd. 
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3. Vast te stellen de Beleidsverkenning Lopen. 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Behoeftenonderzoek Sport 

en Recreatie en de Beleidsverkenning Lopen 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan PS een verbinding te leggen met toerisme; 
- In de stukken ‘bewegwijzerde route’ te wijzigen in ‘gemarkeerde route’; 
- De ‘Beleidsverkenning Lopen’ apart naar PS te sturen middels een 
gezamenlijke lid-GS brief met dhr. Vermeulen en de GS-brief aan PS 
daarop aan te passen in de zin dat de ‘Beleidsverkenning Lopen’ daarin 
aangekondigd wordt. 
 
GS besluiten kennis te nemen van het Behoeftenonderzoek Sport en 
Recreatie, in plaats van in te stemmen met (adviespunt 2). 
GS besluiten kennis te nemen van de Beleidsverkenning Lopen, in plaats 
van vast te stellen (adviespunt 3).  

 
 

CF2 / Vermeulen GS brief start fase operationalisatie aanbesteding OV-concessie Zuid-
Holland Noord   
 

PZH-2020-740202022 Advies 
1. Vast te stellen de brief start fase operationalisatie aanbesteding OV-

concessie Zuid-Holland Noord aan de regio’s Holland Rijnland en Midden 
Holland. 

2. Vast te stellen de brief start fase operationalisatie aanbesteding OV-
concessie Zuid-Holland Noord aan de gemeenten Alphen aan den Rijn, 
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, 
Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en 
Zuidplas; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de GS-brieven start fase 
operationalisatie aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brieven aan de regio’s de vraag op te nemen of zij relevante informatie 
voor de aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord vanuit het proces 
‘Regionale mobiliteitsplannen’ willen delen met de provincie. 

 
 

CF3 / Bom-Lemstra Verkenning Voedselverspilling Zuid-Holland 
 

PZH-2020-735373352 Advies 
1. Kennis te nemen van de verkenning naar voedselverspilling in Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de verkenning naar 

voedselverspilling in provincie Zuid-Holland, inclusief het aanstellen van een 
kwartiermaker, waarmee de verkenning aan Provinciale Staten wordt 
aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verkenning naar 
voedselverspilling in de provincie Zuid-Holland 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF4 / Potjer Ondertekenen Direct Duidelijk-deal 
 

PZH-2020-728936851 Advies 
1. In te stemmen met deelname aan ‘Direct Duidelijk’, de landelijke 

overheidscampagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor helder 
taalgebruik en hiertoe de Direct Duidelijk-deal te ondertekenen. 

2. Vast te stellen het persbericht over de ondertekening van de Direct 
Duidelijk-deal. 
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3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de voorgenomen 
ondertekening van de Direct Duidelijk-deal. 

4. Vast te stellen de publieksamenvatting over het ondertekenen van de Direct 
Duidelijk-deal. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming 
door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem 
om een machtiging af te geven aan de heer B. Potjer, gedeputeerde voor de 
portefeuille communicatie, om de Direct Duidelijk-deal van het  ministerie van 
Binnenlandse Zaken namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS op te nemen dat het duidelijk en eenvoudig communiceren initieel 
gaat over communicatie met inwoners en stakeholders en niet over 
beleidsdocumenten.  

 
 

CF5 / Potjer Nieuwe beslissing op bezwaar inzake handhavingsverzoek 
parkeervoorziening Museum Voorlinden 
 

PZH-2020-738491315 Advies 
1. Vast te stellen de beslissing op bezwaar inzake handhavingsverzoek 

parkeervoorziening Museum Voorlinden. 

2. In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de 

Stichting Voorlinden door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beslissing op bezwaar inzake 

handhavingsverzoek parkeervoorziening Museum Voorlinden. 

 

NB. 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.  

 
 

CF6 / Potjer Energietransitie, Aanvalsplan Zon op Dak en subsidieregeling Zonnig 
Zuid-Holland 
 

PZH-2020-736429898 Advies 
1. Vast te stellen het Aanvalsplan Zon op Dak om een extra stimulans te geven 

aan het benutten van daken en andere delen van gebouwen voor het 
opwekken van hernieuwbare elektriciteit.  

2. Vast te stellen de subsidieregeling  “Zonnig Zuid-Holland”. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de vaststelling 
Aanvalsplan Zon op Dak en de Subsidieregeling “Zonnig Zuid-Holland”. 

4. Te bepalen dat de subsidieregeling  “Zonnig Zuid-Holland” wordt 
gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Aanvalsplan Zon op Dak 
en de subsidieregeling “Zonnig Zuid-Holland”. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF7 / Potjer Keurregistratie Verified Conservation Area Groene Cirkel Bijenlandschap 
 

PZH-2020-727373306 Advies 
1. Aan te gaan de ‘Intentieverklaring voor het waarborgen en uitdragen van 

kwaliteit van het Bijenlandschap als Verified Conservation Area’ met de 
bestuurders van Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Alphen a/d Rijn, 
Zoetermeer, coöperatie De Groene Klaver en Staatsbosbeheer. 

2. Vast te stellen het persbericht over de intentieverklaring voor het 
waarborgen en uitdragen van de kwaliteit van Groene Cirkel Bijenlandschap 
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als Verified Conservation Area. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ondertekening van de 

intentieverklaring voor het waarborgen en uitdragen van de kwaliteit van 
Groene Cirkel Bijenlandschap als Verified Conservation Area. 

 
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 Berend Potjer, gedeputeerde Energie, Natuur, 
Omgevingswet en Communicatie van de Provincie Zuid-Holland, om de 
“Intentieverklaring voor het waarborgen en uitdragen van de kwaliteit van 
Groene Cirkel Bijenlandschap als Verified Conservation Area” met de 
bestuurders van Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer, 
coöperatie De Groene Klaver en Staatsbosbeheer, namens de Provincie Zuid-
Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF8 / Baljeu Verlenen ontheffing voor een ligplaats woonboot in afwijking van het 
ligplaatsenbeleid 
 

PZH-2020-731504639 Advies 
1. In te stemmen met het afwijken van de ‘Beleidsregel ontheffingen 

ligplaatsen Zuid-Holland’ ten aanzien van de ligplaats Buitenkerk 54H te 
Bodegraven; 

2. Te verlenen een ontheffing voor innemen van de ligplaats Buitenkerk 54H te 
Bodegraven; 

3. Vast te stellen de brief aan betrokkene over het verlenen van de ontheffing 
voor de ligplaats Buitenkerk 54H te Bodegraven, met afschrift aan het 
Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;   

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verlenen van de ontheffing 
voor de ligplaats Buitenkerk 54H te Bodegraven. 

 
 NB. 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. 

 
 

SV1 / Vermeulen Beantwoording Statenvragen 3617 FvD - Bruggen in Zuid-Holland 
 

PZH-2020-741812251 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3617 van FvD 

met betrekking tot “Bruggen in Zuid-Holland”. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen 3617 van FvD met betrekking tot “Bruggen in Zuid-
Holland”. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de 
beantwoording ten aanzien van het proces toe te voegen dat er 
afstemming heeft plaatsgevonden tussen de provinciesecretaris en de 
vragensteller en dat er een afspraak gemaakt is. 

 
 

SV2 / Koning Beantwoording Statenvragen 3618 van PvdA, GroenLinks, CDA, PvdD, SP, 
50PLUS en D66: Toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de 
vlucht 
 

PZH-2020-741731171 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3618 van PvdA, 

Groen Links, CDA, PvdD, SP, 50PLUS en D66: Toon solidariteit in Europa, 
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ook met kinderen op de vlucht. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen 3618 van PvdA, Groen Links, CDA, PvdD, SP, 50PLUS 
en D66: Toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

SV3 / Koning Beantwoording Statenvragen 3619 van 50PLUS m.b.t. Projectlocatie 
Valkenburg 
 

PZH-2020-740754517 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3619 van 50PLUS 

met betrekking tot Projectlocatie Valkenburg; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen met betrekking tot Projectlocatie Valkenburg.  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
antwoord op vraag 4 te verduidelijken dat de keuzes die gemaakt konden 
worden, inmiddels gemaakt zijn en vastliggen. 

 
 


