
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 16 JUNI 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 9 juni 2020 vastgesteld. 
 
 

 

 

A1 / Koning Herziening aanvullend beleidskader huisvesting vergunninghouders 
 

PZH-2020-733012016 Advies 
1. Vast te stellen het herziene aanvullend beleidskader huisvesting 

vergunninghouders 2020. 
2. In te trekken het vigerend aanvullend beleidskader huisvesting 

vergunninghouders dat door het college van Gedeputeerde Staten op 25 
september 2012 is vastgesteld. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het aanvullend 
beleidskader huisvesting vergunninghouders 2020 ter kennisname wordt 
aangeboden. 

4. Vast te stellen de brief aan de colleges van burgemeesters en wethouders 
van de Zuid-Hollandse gemeenten waarmee het aanvullend beleidskader 
huisvesting vergunninghouders 2020 ter kennisname wordt aangeboden. 

5. Te bepalen dat het aanvullend beleidskader huisvesting 
vergunninghouders 2020 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

6. Te bepalen dat het aanvullend beleidskader op de dag na publicatie in het 
Provinciaal Blad in werking treedt. 

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de herziening 
van het aanvullend beleidskader huisvesting vergunninghouders. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A2 / Vermeulen Netwerkstoring brugbediening 27 mei 2020 
 

PZH-2020-743885504 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de Staten worden 

geïnformeerd over een netwerkstoring van de brugbediening op 27 mei 
2020. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief van Gedeputeerde 
Staten aan Provinciale Staten, waarmee de Staten worden geïnformeerd 
over een netwerkstoring van de brugbediening op 27 mei 2020 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A3 / Baljeu Stikstof - Wijziging beleidsregel intern en extern salderen 
 

PZH-2020-741710769 Advies 
1. In te trekken de ‘Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland’, 

zoals vastgesteld op 10 december 2019 met kenmerk PZH-2019-
717900454 (DOS-2019-0005750). 

2. Vast te stellen de ‘Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland’. 
3. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten, waarmee het 

besluit tot vaststellen van de ‘Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-
Holland’ ter kennisname wordt aangeboden. 

4. Te bepalen dat het besluit tot vaststellen van de gewijzigde ‘Beleidsregel 
intern en extern salderen Zuid-Holland’ wordt gepubliceerd in het 
Provinciaal Blad.  

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vaststellen van de 
‘Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland’. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de door 
GS gestelde vragen in het BCO Stikstof te bespreken. In het BCO Stikstof 
wordt, op basis van de antwoorden, besloten of dit onderwerp wordt 
vastgesteld conform advies of dat er aanpassingen nodig zijn. 

 
  



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 16 JUNI 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 9 juni 2020 vastgesteld. 
 
 

 

A4 / Smit Inventarisatie 16 juni maatregelen PZH coronavirus 
 

PZH-2020-743766225 Advies 
1. Vast te stellen van de aanvulling van het maatregelenpakket van de 

provincie Zuid-Holland, met maatregel nr. 25 (zie bijlage). 
2. Vast te stellen de brief aan PS. 
3. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3624 ‘Veiligheid 

volksgezondheid n.a.v. werkzaamheden slachterijen in Zuid-Holland’ 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan PS een passage toe te voegen over de nieuwe frequentie 
van de GS-brief aan PS inzake de inventarisatie PZH-maatregelen. In het 
vervolg ontvangen PS maandelijks een inventarisatie/totaaloverzicht, 
waarvan de eerstvolgende nog voor het zomerreces en de 
daaropvolgende na het zomerreces. Indien nodig worden PS tussentijds 
geïnformeerd over tussentijdse maatregelen en/of relevante informatie. 
- Om in het overzicht concrete maatregelen als actie toe te voegen de 
GS-brief aan PS inzake ‘Inventarisatie culturele infrastructuur Zuid-
Holland en Corona’ die vrijdag 12-6 jl. verstuurd is; 
- In het overzicht concrete maatregelen inzake maatregel 25 te checken 
of de formele titel is aangehouden bij de aanduiding van de beleidsregel, 
en indien nodig aan te passen; 
- In het overzicht concrete maatregelen inzake maatregel 16 
‘Overbruggingskrediet voor startups en scale-ups’ de tekst te updaten 
naar de laatste stand van zaken. 

 
 

CF1 / Baljeu Gewijzigd Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021 en 
erratum Voorjaarsnota 2020 
 

PZH-2020-743818466 Advies 
Vast te stellen het gewijzigd Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 
2021. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In afstemming met dhr. Vermeulen en dhr. Potjer in de stukken de 
formulering inzake de ‘Subsidieregeling ondersteuning lokale 
journalistiek Zuid-Holland 2020’ te wijzigen, indien nodig; 
- In het Gewijzigd Statenvoorstel de passage over de mutatie op het 
dossier stikstof aan te passen.  

 
 

CF2 / Bom-Lemstra Beslissing op bezwaar POP3 jonge landbouwers 
 

PZH-2020-740640772 Advies 
1. Niet ontvankelijk te verklaren het bezwaar van Flynth adviseurs en 

accountants van 4 september 2019 namens bezwaarde inzake de 
weigering van de door bezwaarde aangevraagde POP3 subsidie voor 
jonge landbouwers. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Flynth adviseurs 
en accountants inzake de weigering van de door bezwaarde 
aangevraagde POP3 subsidie voor jonge landbouwers. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende de beslissing op het 
bezwaar van Flynth adviseurs en accountants namens bezwaarde  inzake 
de weigering van de door bezwaarde aangevraagde POP3 subsidie voor 
jonge landbouwers. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
  



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 16 JUNI 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 9 juni 2020 vastgesteld. 
 
 

 

SV1 / Bom-Lemstra Beantwoording van de Statenvragen 3613 PvdD  - vervolg vragen 
ontheffing doden vossen 
 

PZH-2020-742558822 Advies 
1. Vast te stellen beantwoording van de Statenvragen 3613 PvdD - vervolg 

vragen ontheffing doden vossen. 
2. Vast te stellen publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3613 PvdD - vervolg vragen ontheffing doden vossen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

SV2 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3623 van de Partij voor de Vrijheid Stop 
met biomassa als energiebron 
 

PZH-2020-743327245 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3623 van de fractie 

van de Partij voor de Vrijheid "Stop met biomassa als energiebron". 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting beantwoording Statenvragen 3623 

van de fractie van de Partij voor de Vrijheid "Stop met biomassa als 
energiebron". 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Een check te doen op de terminologie en het juiste gebruik ervan, 
waaronder ‘biomassa voor energie’ en ‘biobased’, onder andere bij het 
antwoord op vraag 4, en indien nodig aanpassingen te maken; 
- Bij het antwoord op vraag 6 de passage over ‘Biobased Delta’ te 
verduidelijken of te verwijderen om te voorkomen dat het misverstand 
ontstaat dat daar biomassa gestookt wordt. 

 

 


