
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 23 JUNI 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 16 juni 2020 vastgesteld. 
 
 

A1 / Potjer Intrekken tijdelijke regeling ondersteuning journalistiek 
 

PZH-2020-743573340 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over intrekken tijdelijke 

ondersteuning lokale journalistiek coronacrisis. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over tijdelijke ondersteuning lokale 

journalistiek coronacrisis. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
communicatie niet te spreken over ‘intrekken’. GS willen dit woord 
gewijzigd hebben in o.a. de titels van de stukken. De boodschap moet zijn 
dat GS blijven bij de oorspronkelijke bedoeling: de structurele versterking 
van de Zuid-Hollandse journalistieke kwaliteit. 

 
 

A2 / Bom-Lemstra GS brief over de Dutch Fresh Port in Barendrecht en Ridderkerk en 
Stationstuinen in Barendrecht 
 

PZH-2020-743427614 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de Colleges van de gemeenten Ridderkerk en 

Barendrecht over de Dutch Fresh Port en Stationstuinen. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan de colleges van de 

gemeenten Ridderkerk en Barendrecht over de Dutch Fresh Port en 
Stationstuinen. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Op p.3 in de GS-brief de zin over het vermelden van het DOS-nummer te 
verplaatsen naar onder de ondertekening; 
- De GS-brief ook te sturen naar dhr. Mijnans voorzitter van het 
Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. 

 
 

A3 / Vermeulen Inzet verkiezingen Tweede Kamer 
 

PZH-2020-743928490 Advies 
1. Vast te stellen de verkiezingsinzet “Samen sterker, zeker nu. Zuid-Hollandse 

suggesties voor een toekomstbestendig Nederland”. 
2. Vast te stellen de brief aan de verkiezingsprogramma-commissies. 
3. Vast te stellen publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- De te ontvangen input van de GS-leden te verwerken in de stukken. De 
GS-leden kunnen voor de eigen portefeuille hun opmerkingen tot uiterlijk 
vrijdag 26-6 a.s. doorgeven aan Public Affairs; 
- In de brief aan de verkiezingsprogramma commissie de cursieve zin 
onder de ondertekening te verwijderen; 
- In afstemming met dhr. Smit in het Voorwoord van de verkiezingsinzet 
‘Samen sterk, zeker nu’ een verwijzing te maken naar de Groeiagenda/het 
Kopverhaal; 
- In de verkiezingsinzet ‘Samen sterk, zeker nu’ een check te doen op de 
passage over de Rotterdamse Haven, de term ‘Nationaal actieprogramma 
Zuid-Holland’ en de kaarten in verband met Vijfheerenlanden; 
- Een GS-brief aan PS toe te voegen waarmee de verkiezingsinzet ‘Samen 
sterk, zeker nu’ ter kennisname met PS wordt gedeeld. 

 
 

A4 / Vermeulen Reactie GS op brief college Alphen aan den Rijn met betrekking tot EAA-
onderzoek hefbrug Boskoop 
 

PZH-2020-744521549 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan gemeente Alphen aan den Rijn met betrekking 
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tot EAA-onderzoek hefbrug Boskoop. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan gemeente Alphen 

aan den Rijn met betrekking tot EAA-onderzoek hefbrug Boskoop. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A5 / Baljeu WbR incidentele subsidie (in de vorm van een lening), PZH-2020-
742771256 
 

PZH-2020-742771256 Advies 
1. Als subsidieverstrekker aan Warmtebedrijf Holding B.V. te Rotterdam door 

middel van bijgevoegde beschikking, met kenmerk PZH-2020-742771256, 
te verstrekken een tweede voorschot op de incidentele subsidie (in de vorm 
van een lening) met nummer PZH-2020-732009144-2, groot € 568.500,00, 
terug te betalen uiterlijk 31 december 2020, als tijdelijke 
overbruggingsfinanciering tot de Final Investment Decision; 

2. Als aandeelhouder van Warmtebedrijf Holding B.V.: 
a. buiten de Algemene vergadering van aandeelhouders van 

Warmtebedrijf Holding B.V. in te stemmen met het nemen van een 
schriftelijk besluit door de Algemene vergadering van aandeelhouders 
over het verkrijgen van overbruggingsfinanciering van de gemeente 
Rotterdam ten bedrage van € 815.000,00 en het in dit verband 
benutten van de nog openstaande ruimte binnen de kredietfaciliteit van 
de gemeente Rotterdam; 

b. buiten de Algemene vergadering van aandeelhouders van 
Warmtebedrijf Holding B.V. in te stemmen met het nemen van een 
schriftelijk besluit door de Algemene vergadering van aandeelhouders 
over het verkrijgen van overbruggingsfinanciering van de provincie 
Zuid-Holland ten bedrage van € 568.500,00; 

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 van ontbinding van Warmtebedrijf 
Holding B.V.; 

iii. Warmtebedrijf Holding B.V. geen bericht heeft ontvangen van de 
Kamer van Koophandel betreffende ontbinding van Warmtebedrijf 
Holding B.V. op grond van artikel 2:19a van het Burgerlijk Wetboek; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij de besluiten 
gekoppeld aan het verstrekken van overbruggingsfinanciering aan 
Warmtebedrijf Holding B.V;  

 
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 de bijlagen 1 tot en met 6.  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Daar waar nodig de uitsplitsing van de bedragen minder expliciet op te 
nemen door onderdelen in elkaar te schuiven; 
- Een check te doen op de bijlagen: kan het te zijner tijd openbaar gemaakt 
worden als hiertoe een Wob-verzoek wordt ingediend?;  
- In de subsidiebeschikking aan het Warmtebedrijf (GS-brief) toe te voegen 
dat PZH na 1 juli geen bijdrage meer zal leveren aan de 
liquiditeitsondersteuning WbR regulier. 
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A6 / Vermeulen Vrijgeven conceptontwerp PIP N207-Zuid vooroverleg ex. artikel 3.1.1. 
BRO 
 

PZH-2020-735227221 Advies 
1. Te besluiten het conceptontwerp PIP N207-Zuid vrij te geven voor 

vooroverleg ex. artikel 3.1.1. Bro; 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij het conceptontwerp 

PIP N207-Zuid wordt aangeboden. 
3. Vast te stellen de brief aan de gemeenten Alphen aan de Rijn en 

Waddinxveen waarmee het conceptontwerp PIP N207-Zuid wordt 
aangeboden. 

4. Vast te stellen de brief aan gemeenten Zuidplas, Gouda, Zoetermeer; 
Hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en Holland 
Rijnland; Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio, Politie, Gasunie N.V. Stedin, 
Tennet, Arriva, en Staatsbosbeheer, waarmee het conceptontwerp PIP 
N207-Zuid wordt aangeboden. 

5. In te stemmen met de ten behoeve van het participatieproces opgestelde 
uitgebreide publiekssamenvatting conceptontwerp PIP N207-Zuid. 

6. Te besluiten in afwijking van het startdocument PIP, Provinciale Staten bij 
vaststelling van het inpassingsplan voor te stellen het participatietraject op 
andere wijze vorm te geven en de coördinatieregeling van toepassing te 
verklaren.  

7. Te besluiten de besluitvorming rond de onteigening tegelijk met de 
besluitvorming van het inpassingsplan aan Provinciale Staten voor te 
leggen. 

8. Vast te stellen het persbericht “Vooroverleg concept ontwerp Provinciaal 
Inpassingsplan N207-Zuid”. 

9. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het vrijgeven conceptontwerp 
PIP N207-Zuid. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om eerst af te 
stemmen alvorens de GS-brieven te versturen. De uitkomst van het 
overleg koppelt hij terug naar GS. Indien nodig komt het onderwerp terug 
in GS.  

 
 

A7 / Baljeu Behandelvoorstel motie 928 stikstof 
 

PZH-2020-744280814 Advies 
1. Vast te stellen het behandelvoorstel over motie 928 omtrent stikstof en 

daarmee aan Provinciale Staten voor te stellen deze motie als afgedaan te 
beschouwen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van over het behandelvoorstel 
over motie 928 omtrent stikstof. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder: 
- Om in de brief aan PS met betrekking tot het tweede verzoek in de motie  
een passage toe te voegen over innovatie en opkoop in lijn met de 
toezegging die hierover eerder in de Statencommissie is gedaan door de 
portefeuillehouder; 
- Voor het maken van tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
 
 

CF1 / Koning Voortgangsrapportage Strategische Agenda Kust 
 

PZH-2020-741884037 Advies 
1. Vast te stellen de Voortgangsrapportage Strategische Agenda Kust waarin 

een overzicht wordt gegeven van de stand van zaken van verschillende 
relevante ontwikkelingen in de kustzone van Zuid-Holland. 

2. Vast te stellen de brief waarmee de voortgangsrapportage wordt 
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aangeboden aan Provinciale Staten. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin het besluit over de 

voortgangsrapportage kenbaar gemaakt wordt. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF2 / Vermeulen Samenwerkingsovereenkomst Renovatie Heinenoordtunnel 
 

PZH-2020-740795530 Advies 
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst Renovatie Heinenoordtunnel 

met Rijkswaterstaat, gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse 
Delta. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
Samenwerkingsovereenkomst Renovatie Heinenoordtunnel. 

 
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 de heer F. Vermeulen, gedeputeerde Verkeer 
en Vervoer van de Provincie Zuid-Holland, om de Samenwerkingsovereenkomst 
Renovatie Heinenoordtunnel met Rijkswaterstaat, gemeente Hoeksche Waard 
en waterschap Hollandse Delta namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een 
toevoeging inzake het Waterschap te maken.  

 
 

CF3 / De Zoete Besluit tot wijziging Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 
 

PZH-2020-741848523 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling molens Zuid-

Holland 2013. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee Provinciale Staten 

worden geïnformeerd over het GS-besluit tot wijziging van de 
Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013. 

3. Te bepalen dat de wijziging van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 
2013 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen het persbericht behorende bij het besluit tot wijziging van de 
Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 
wijziging van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2020. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF4 / De Zoete Subsidieregeling ondersteuning aflopende BIZZen op bedrijventerreinen 
en winkelgebieden Zuid-Holland en het Openstellingsbesluit 2020 voor de 
Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland. 
 

PZH-2020-741553099 Advies 
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling 

energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland; 

2. Vast te stellen de Subsidieregeling ondersteuning aflopende BIZZen op 
bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland; 

3. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling 
energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland en de Subsidieregeling 
ondersteuning aflopende BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden 
Zuid-Holland worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor het Openstellingsbesluit 2020 
voor de subsidieregeling energie op bedrijventerreinen en Subsidieregeling 
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ondersteuning aflopende BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden 
Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
communicatie en de stukken nadrukkelijker op te nemen dat de provincie 
nu, tijdens de crisis, inzet op het versterken van de 
samenwerkingsverbanden/het verenigen van de aflopende BIZZen met het 
oog op de toekomst. Ondernemers zullen er na de crisis profijt van 
hebben als de samenwerkingsverbanden nog overeind staan, zodat er 
samengewerkt kan worden om de bedrijventerreinen en winkelgebieden 
kwalitatief te verbeteren.  

 
 

SV1 / Smit Beantwoording Statenvragen 3629 Statenfractie Groep GO - Bestuurlijke 
missie China 
 

PZH-2020-744099446 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3629 van de 

Statenfractie Groep GO met betrekking tot Bestuurlijke missie China. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3629 van de Statenfractie Groep GO met betrekking tot 
Bestuurlijke missie China. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


