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2.  Besluitvorming 
 

A1 / De Zoete Inventarisatie culturele infrastructuur Zuid-Holland en Corona 
 

PZH-2020-742049992 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS over de impact van de coronacrisis op de 

culturele infrastructuur van Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de inventarisatie culturele infrastructuur Zuid-Holland. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief over de  inventarisatie 

van de impact van de coronacrisis op de culturele infrastructuur van Zuid-
Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS:  
- Sterker de verantwoordelijkheid van het Rijk en de rol van de provincie 
op te nemen. De situatie, waaronder het sluiten van de theaters en 
musea, is ontstaan door de COVID-maatregelen van het Rijk. Er wordt 
een principiële discussie met het Rijk gevoerd over het opvangen van de 
kosten ontstaan door de COVID-maatregelen van het Rijk. De provincie 
kan de taak van het Rijk niet overnemen. Niet omdat de provincie dat niet 
wil, maar omdat dit (financieel) onmogelijk is gezien de uitgebreide 
culturele infrastructuur in Zuid-Holland. De financiële compensatie van 
het Rijk ten aanzien van cultuur is niet voldoende. 
- Toe te voegen dat de provincie bij het Rijk zal bemiddelen en lobbyen 
om het geld dat voor cultuur beschikbaar is zoveel als mogelijk is ten 
behoeve te laten komen van Zuid-Hollandse instellingen; 
- Op p.3 het kopje ‘Instellingen van provinciaal belang’ te wijzigen in 
‘Instellingen die de provincie subsidieert’; 
- Op p.4 bij ‘Rol provincie’ toe te voegen en uit te leggen wat de provincie 
nu al doet ten aanzien van cultuur en op te nemen dat Zuid-Holland 
tegenwoordig 20% meer uitgeeft aan cultuur dan eerder; 
- Ten aanzien van de gemaakte inventarisatie toe te voegen op basis 
waarvan de selectie gemaakt is en te checken of ‘museum Voorlinden’ 
toegevoegd moet worden of dat aangegeven moet worden dat 
bijvoorbeeld privaat gefinancierde instellingen niet in de inventarisatie 
zijn meegenomen.  

 
 

A2 / Baljeu PORTHOS als onderdeel van de Transitie Haven en Industrie 
 

PZH-2020-732453493 Advies 
1. In te stemmen met het voorkeursalternatief van het Porthos tracé Noord-

Aziëweg.  
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over Porthos als onderdeel 

van de Transitie Haven en Industrie, waarmee de Integrale Effect Analyse 
en de brief ‘CO2-voorziening glastuinbouw’ aan de Staten wordt 
toegezonden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Porthos als 
onderdeel van de Transitie Haven en Industrie. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS toe te voegen: 
- Wanneer er wensen en bedenkingen/zienswijzen ingediend kunnen 
worden; 
- Dat de provincie verderop in het proces een bevoegd gezag-rol heeft 
inzake de vergunningverlening. 
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A3 / Koning Ontheffing ex art. 6.29 Omgevingsverordening uitbreiding bedrijfspand 
firma Tijssen Diervoeder, Alphen aan den Rijn 
 

PZH-2020-741425769 Advies 
1. Te verlenen de gevraagde ontheffing ex art. 6.29 van de 

Omgevingsverordening Zuid-Holland voor een uitbreiding van 
bedrijfsbebouwing binnen de molenbiotoop van de Groenendijksemolen, 
ten behoeve van de firma Tijssen Diervoeder aan de Rijndijk 83 te 
Hazerswoude-Rijndijk, gemeente Alphen aan den Rijn, onder voorbehoud 
dat de reacties uit Provinciale Staten geen aanleiding geven tot 
heroverweging van genoemd besluit. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden 
geïnformeerd over de verleende ontheffing, conform de ‘Protocolafspraken 
met betrekking tot de Wro bevoegdheden van PS en GS’. 

3. Vast te stellen de brief aan de gemeente Alphen aan den Rijn inzake de 
ontheffing ex art. 6.29 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland voor 
het realiseren van de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing van de firma 
Tijssen Diervoeder aan de Rijndijk 83 te Hazerswoude-Rijndijk. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de verlening van de 
ontheffing ex art. 6.29 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland en 
deze te publiceren nadat de ontheffing in positieve zin is besproken in de 
commissie Ruimte & Leefomgeving of na afloop van de 
voorhangprocedure waarbij minder dan twee fracties aanleiding zagen de 
ontheffing te agenderen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A4 / Potjer Analyse participatie in de RES’en 
 

PZH-2020-740651317 Advies 
1. Kennis te nemen van het rapport 'Analyse participatie regionale 

energiestrategieën Zuid-Holland' – deel I. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het rapport 

'Analyse participatie regionale energiestrategieën Zuid-Holland' ter 
kennisname wordt aangeboden aan Provinciale Staten. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 'analyse 
participatie in de RES'en door +Anderen'. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A5 / Vermeulen Inhoudelijke reactie jaarplannen 2020 basisvoorziening 
cultuurparticipatie 
 

PZH-2020-742376295 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met daarin de inhoudelijke 

reactie van GS op de jaarplannen 2020 van de basisvoorziening 
cultuurparticipatie. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan Provinciale 
Staten met daarin de inhoudelijke reactie op de jaarplannen 2020 van de 
basisvoorziening cultuurparticipatie. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS op p.3 aan de laatste alinea toe te voegen dat onze regeling 
aansluit bij vorige jaren.  
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A6 / Potjer Reactie Kamerbrief regie en keuzes NOVI 
 

PZH-2020-741878257 Advies 
1. Vast te stellen de brief “Kamerbrief regie en keuzes” aan de minister van 

Binnenlandse Zaken, waarin Gedeputeerde Staten reageert op de 
Kamerbrief “Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)” 
van 23 april 2020. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee zij geïnformeerd 
worden over de brief “Kamerbrief regie en keuzes” aan de minister van 
Binnenlandse Zaken. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting “Kamerbrief regie en keuzes”. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan de minister van BZK: 
- Alleen de kernpunten te beschrijven en de gedetailleerde opsommingen 
in een bijlage op te nemen om de leesbaarheid te vergroten; 
- In de brief een passage toe te voegen over de mobiliteitstransitie (meer 
fiets en OV); 
- Ten aanzien van distributiecentra toe te voegen dat deze in ieder geval 
een toegevoegde waarde moeten hebben voor de Zuid-Hollandse 
economie en dat het niet ten koste mag gaan van de ruimtelijke kwaliteit; 
- Bij het onderdeel BO Leefomgeving te verduidelijken dat de provincie 
eigen bevoegdheden heeft en geen uitvoeringsorgaan is van het Rijk; 
- Op p.4 de passage ‘Het werken als … Huis van Thorbecke’ te 
herformuleren; 
- Een passage toe te voegen over de bestuurlijke samenwerking met het 
Rijk. Het is onduidelijk of het Rijk nu gaat voor centrale sturing of voor 
samenwerking. Daarom is het belangrijk om als provincie aan te geven: 
‘Het gaat om grote opgeven, laten we dit samen doen.’ 

 
 

CF1 / Baljeu Vaststelling van maatgevende hoogwaterstanden voor het toetsen van 
regionale waterkeringen 
 

PZH-2019-716903123 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Rijnland met de 

vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden voor het toetsen van 
de regionale waterkeringen.  

2. Vast te stellen de brief aan het waterschap Hollandse Delta met de 
vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden voor het toetsen van 
de regionale waterkeringen.  

3. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Delfland met de 
vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden voor het toetsen van 
de regionale waterkeringen.  

4. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden met de vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden 
voor het toetsen van de regionale waterkeringen.  

5. Vast te stellen de brief aan het Waterschap Rivierenland met de 
vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden voor het toetsen van 
de regionale waterkeringen. 

6. Te bepalen dat de besluiten tot vaststelling van de maatgevende 
hoogwaterstanden voor het toetsen van regionale waterkeringen worden 
gepubliceerd in het Provinciaal Blad.  

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-voorstel “vaststellen 
maatgevende hoogwaterstanden voor het toetsen van regionale 
waterkeringen”.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF2 / Vermeulen Zienswijze ontwerptracébesluit A4 Haaglanden - N14 
 

PZH-2020-739805104 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

over de zienswijze op het Ontwerptracébesluit A4 Haaglanden - N14. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin Provinciale Staten 

op de hoogte wordt gesteld van de zienswijze van GS op het 
Ontwerptracébesluit A4 Haaglanden - N14. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting Zienswijze Ontwerptracébesluit 
A4 Haaglanden - N14. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toe te voegen 
dat de provincie: 
- Er vanuit gaat dat het past binnen de stikstofruimte; 
- Er aandacht voor vraagt dat het niet ten koste mag gaan van de 
woningbouwopgave.  

 
 

CF3 / Potjer Vaststelling deelplafonds Subsidieregeling lokale initiatieven 
energietransitie Zuid-Holland 2017 voor de periode 2020 
 

PZH-2020-741485361 Advies 
1. Vast te stellen de volgende deelsubsidieplafonds voor de Subsidieregeling 

lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 voor 2020; 
a. Vast te stellen een deelplafond van €100.000,- voor paragraaf 4 voor 

2020, Energiebesparende maatregelen voor huishoudens 
(microsubsidie); 

b. Vast te stellen een deelplafond van €0,- voor paragraaf 3 voor 2020, 
Subsidie woningbouwcorporatie of vereniging - artikel 19, Subsidiabele 
activiteiten en prestatie, realisatiefase. 

2. Te bepalen dat de vaststelling van deelsubsidieplafonds voor de 
Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 in 
het Provinciaal Blad worden gepubliceerd. 

3. Vast te stellen de brief aan PS over de vastgestelde deelplafonds voor de 
Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 voor 
2020.   

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de nieuwe 
deelplafonds voor de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie 
Zuid-Holland 2017. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Koning Beantwoording vragen van Forum voor Democratie over de 
Woonbarometer 
 

PZH-2020-740264564 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS waarin de schriftelijke vragen van Forum 

voor Democratie over de Woonbarometer worden beantwoord. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

schriftelijke vragen van Forum voor Democratie over de Woonbarometer. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF5 / Koning GS Reactie op brief Zorgen woningbouw van de SvWrR 
 

PZH-2020-740690311  
 

Advies 
1. Vast te stellen de brief in reactie op de brief ‘Zorgen woningbouw’ van het 

Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR);  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief in reactie op de 

brief ‘Zorgen woningbouw’ van de SvWrR. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Koning Beantwoording Statenvragen 3616 PVV - Tientallen miljoenen 
kapitaalvernietiging door  stopzetten bouwplannen Alphense polder 
 

PZH-2020-740847530 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3616 PVV met 

betrekking tot ‘Tientallen miljoenen kapitaalvernietiging door stopzetten 
bouwplannen Alphense polder’; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 
Statenvragen 3616 PVV met betrekking tot ‘Tientallen miljoenen 
kapitaalvernietiging door stopzetten bouwplannen Alphense polder’. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
maken van tekstuele aanpassingen inzake: 
- De discussie Maximabrug in relatie tot de bypass Gnephoek;  
- ‘Saldo 0’ en bouwen voor eigen behoefte. 

 
 

SV2 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3620 Forum voor Democratie – 
Bomenkapcentrales 
 

PZH-2020-742072651 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen van de fractie van 

Forum voor Democratie nr.3620 "Bomenkapcentrales" 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen nr. 3620 van de fractie van Forum voor Democratie 
"Bomenkapcentrales". 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het 
antwoord op vraag 7 te wijzigen door onder andere een verwijzing op te 
nemen naar het bos- en bomenbeleid. 

 
 

SV3 / De Zoete Beantwoording Statenvragen 3622 D66 - Digitaal contactformulier 
 

PZH-2020-741510412 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen nr. 3622 van D66 met 

betrekking tot het digitaal formulier. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen nr. 3622 met betrekking tot het digitaal formulier. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Vermeulen Beantwoording statenvragen 3621 D66 - Nachtelijk snoei- en maaiwerk 
langs N209 
 

PZH-2020-742058096 Advies 
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1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3621 van D66 
met betrekking tot “Nachtelijk snoei- en maaiwerk langs N209”. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
schriftelijke vragen 3621 van D66 met betrekking tot “Nachtelijk snoei- en 
maaiwerk langs N209”. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV5 / Vermeulen Beantwoording statenvragen 3628 D66 - Hefbrug Boskoop 
 

PZH-2020-743277583 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3628 van D66 

met betrekking tot “Hefbrug Boskoop”. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen 3628 van D66 met betrekking tot “Hefbrug Boskoop”. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

 


