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A1 / Vermeulen Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 
Zuidwest 
 

PZH-2020-743715315 Advies 
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak 

Laadinfrastructuur Zuidwest met het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, de provincie Zeeland en de gezamenlijke regionale 
netbeheerders, waaronder de netbeheerders die actief zijn binnen de 
provincies Zeeland en Zuid-Holland. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie gegeven wordt 
over de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 
Zuidwest. 

 
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 dhr. F. Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en 
Vervoer van de Provincie Zuid-Holland, om de Samenwerkingsovereenkomst 
Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest met het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zeeland en de vereniging Netbeheer 
Nederland, namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
Samenwerkingsovereenkomst in artikel 2, lid 1 ‘vervoer over water’ toe te 
voegen, indien mogelijk. 

 
 

A2 / Potjer Geactualiseerd Invoeringsplan Omgevingswet, strategie en 
vervolgplanning Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) 
 

PZH-2020-743902227 Advies 
1. Vast te stellen het Geactualiseerd Invoeringsplan Omgevingswet. 
2. In te stemmen met een strategie en vervolgplanning voor de Zuid-Hollandse 

Omgevingsverordening.  
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het Invoeringsplan 

Omgevingswet, de vervolgplanning en strategie voor de Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening worden voorgelegd.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het Invoeringsplan 
Omgevingswet, de vervolgplanning en de strategie Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening.  

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS: 
- Het woord ‘(beleids-)gelijkwaardige’ omzetting te verwijderen om ruimte 
te laten voor beleidsrijke omzettingen. Het Geactualiseerd Invoeringsplan 
Omgevingswet moet hier ook op nagelopen, en indien nodig aangepast, 
worden; 
- Een passage toe te voegen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO); 
- De tekst toegankelijker en beter leesbaar te maken onder andere ten 
aanzien van de terminologie ZHOV, w-ZHOV2021 en basis-ZHOV; 
-  De ‘Voortgangsbrief Omgevingswet’ van de minister van BZK d.d.  
24-6-2020 als bijlage toe te voegen. 

 
 

A3 / Koning Woningbehoefte Hoeksche Waard 
 

PZH-2020-741639637 Advies 
1. Vast te stellen de nieuwe doorrekening van de gewenste 

woningvoorraadtoename voor de woonregio Hoeksche Waard. 
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2. Vast te stellen de brief, waarmee de gemeente Hoeksche Waard wordt 
geïnformeerd over de hogere gewenste woningvoorraadtoename. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin het besluit t.a.v. de nieuwe 
berekening van de gewenste woningvoorraadtoename wordt toegelicht.  

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- De brief aan de gemeente Hoeksche Waard minder technisch en meer 
toegankelijk en positief te maken; 
- Indien nodig, in de brief aan de gemeente Hoeksche Waard op p.1 de 
passage over de Leenheerenpolder te herformuleren; 
- Het moment van verzending van de brief aan de gemeente Hoeksche 
Waard te bepalen. 

 
 

A4 / De Zoete Zienswijze op Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat 
 

PZH-2020-744283808 Advies 
1. Vast te stellen de zienswijze van de provincie Zuid-Holland op de 

Ontwerpluchtvaartnota 2020-2050 van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. 

2. Vast te stellen de brief waarmee de zienswijze ter kennisname wordt 
aangeboden aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. 

3. Vast te stellen het persbericht getiteld “Zienswijze Luchtvaartnota: hinder 
moet omlaag”. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de zienswijze op de Ontwerp 
Luchtvaartnota 2020-2050 van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan het ministerie: 
- Op p.1 te checken of de passage ‘Deze zienswijze is … de provincie 
onderschrijft’ inhoudelijk juist is en, indien nodig, te corrigeren; 
- Bij het onderdeel ‘Ruimtelijke ordening’ een haakje te maken inzake de 
geluidsberekening en de mogelijke problemen; 
- Bij het onderdeel ‘Kwaliteitsdoelstellingen ontbreken’ de passage over 
de verantwoordelijkheid voor het omgevingsbeleid en decentrale 
overheden te herformuleren. De indruk mag niet gewekt worden dat de 
provincie de volledige bevoegdheid/verantwoordelijkheid wil ten aanzien 
van de luchtvaart; 
- Bij het onderdeel ‘Integraliteit van Rijksbeleid’ in de zin ‘Deze regels 
leiden … vanwege luchtvaartgeluid’ naast Schiphol ook RTHA op te 
nemen; 
- Bij het onderdeel ‘Innovatie binnenlandse luchtvaart’ een uitleg toe te 
voegen wat er onder ‘binnenlandse luchtvaart’ valt; 
- Bij het onderdeel geluid toe te voegen dat het voor de provincie van 
belang is om goed met klachten om te kunnen gaan en dat dit mede 
bepaald wordt door hoe het Rijk hiermee omgaat; 
- Te benoemen dat RTHA in de eerste plaats bedoeld is voor zakelijk 
luchtverkeer; 
- Indien nodig, de tekst in lijn te brengen met de passages in het 
coalitieakkoord over RTHA en luchtvaart. 

 
 

A5 / Koning Beantwoording schriftelijke vragen van Forum voor Democratie over 
onderzoekspilot Citta Romana 
 

PZH-2020-743532102 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS waarin de schriftelijke vragen van Forum voor 

Democratie over de onderzoekspilot Citta Romana worden beantwoord. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 
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schriftelijke vragen van Forum voor Democratie over de onderzoekspilot 
Citta Romana. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A6 / Koning Ontwikkeling verblijfsrecreatie en relatie met bewoning 
 

PZH-2020-743412926 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over Ontwikkeling 

verblijfsrecreatie en relatie met bewoning. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Ontwikkeling verblijfsrecreatie 

en relatie met bewoning. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A7 / Vermeulen Brief Provinciale Staten resultaten BO MIRT en BO Leefomgeving juni 
2020 
 

PZH-2020-744401252 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee zij worden 

geïnformeerd over de uitkomsten van het BO Leefomgeving 

Goederenvervoercorridors en het Strategisch BO MIRT/ BO Leefomgeving 

Zuidwest-Nederland juni 2020. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin de belangrijkste resultaten 

van het BO Leefomgeving en het Strategisch BO MIRT van juni 2020 zijn 

opgenomen. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder: 
- Om in de brief aan PS conform het wijzigingsvoorstel van mevr. Koning 
een zin op een andere locatie in de brief op te nemen; 
- Om met dhr. Potjer af te stemmen of hij aanpassingen in de brief wenst; 
- Voor het maken van tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
 

CF1 / De Zoete Rapportage ambtelijke integriteit 2019 
 

PZH-2020-741332262 Advies 
1. Vast te stellen de Rapportage integriteit 2019, waarin de provincie Zuid-

Holland zich verantwoordt over het gevoerde integriteitsbeleid dat is gericht 
op het bevorderen van goed ambtelijk handelen. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Rapportage Integriteit 
2019. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Rapportage integriteit 2019. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Baljeu Rapportage buitenlandse dienstreizen van GS-leden februari - maart 2020 
 

PZH-2020-743907020 Advies 
1. Vast te stellen de rapportage buitenlandse dienstreizen van Gedeputeerde 

Staten, over de periode februari - maart 2020. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de rapportage 

buitenlandse dienstreizen van Gedeputeerde Staten, over de periode 
februari - maart 2020 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over buitenlandse dienstreizen van 
Gedeputeerde Staten, over de periode februari - maart 2020 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF3 / Baljeu Samenwerkingsovereenkomst Stroomgebied Rijn-West 
 

PZH-2020-743332493 Advies 
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst Rijn-West met 

Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Holland, Gelderland en Utrecht, het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Hoogheemraadschap 
van Rijnland, het Hoogheemraadschap van Delfland, het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht, het Waterschap Rivierenland en het Waterschap Hollandse Delta.   

2. Vast te stellen het mandaatbesluit houdende de mandatering van 
bevoegdheden ter uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst 
Stroomgebied Rijn-West aan gedeputeerde Baljeu, gedeputeerde Water, en 
de plaatsvervangend afgevaardigde de heer C. Verwijs, hoofd bureau Water 
van de afdeling Water en Groen. 

3. Te bepalen dat Mandaatbesluit samenwerking Stroomgebied Rijn-West 
wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
Samenwerkingsovereenkomst Stroomgebied Rijn-West. 

 
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. 
 
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 mevrouw J. Baljeu, gedeputeerde water van de 
Provincie Zuid-Holland, om de Samenwerkingsovereenkomst Stroomgebied 
Rijn-West met de daarin genoemde partners namens de Provincie Zuid-Holland 
te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Koning Brief aan Staatsecretaris van Asiel en Migratie inzake opvang kinderen uit 
Griekenland naar aanleiding van statenvragen 
 

PZH-2020-743310677 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de Staatssecretaris van Asiel en Migratie met 

betrekking tot de opvang van kinderen uit vluchtelingenkampen in 
Griekenland. 

2. Vast te stellen de brief aan de Provinciale Staten waarmee de brief aan 
Staatsecretaris van Asiel en Migratie met betrekking tot de opvang van 
kinderen uit vluchtelingenkampen in Griekenland te kennisname wordt 
aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan de Staatsecretaris 
van Asiel en Migratie met betrekking tot de opvang van kinderen uit 
vluchtelingenkampen in Griekenland. 

 

Besluit Aangehouden.  

 
 

CF5 / Koning Besluit tot wijziging artikel 1.1, paragraaf 2.11 en bijlage 6 
Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 
 

PZH-2020-738979119 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van artikel 1.1, paragraaf 2.11 en 

bijlage 6 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016; 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten 
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worden geïnformeerd over het besluit tot wijziging van artikel 1.1, paragraaf 
2.11 en bijlage 6 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016; 

3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van artikel 1.1, paragraaf 2.11 en 
bijlage 6 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 gepubliceerd 
worden in het provinciaal blad; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging van 
artikel 1.1, paragraaf 2.11 en bijlage 6 van de Subsidieregeling Groen Zuid-
Holland 2016. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Vermeulen Beantwoording vragen evaluatie implementatie concessie Drechtsteden-
Molenlanden-Gorinchem 
 

PZH-2020-743588487 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de Provinciale Staten over beantwoording 

vragen evaluatie implementatie concessie Drechtsteden-Molenlanden-
Gorinchem. 

2. Kennis te nemen van de beantwoording van de technische vragen door 
TwynstraGudde. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording vragen 
evaluatie implementatie concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Vermeulen Tussenevaluatie fietsplan 2020 
 

PZH-2020-739741350 Advies 
1. Kennis te nemen van de ‘Tussenevaluatie Samen Verder Fietsen – 

Fietsplan 2016 -2025’. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met onderwerp 

‘Tussenevaluatie Fietsplan’. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ‘Tussenevaluatie Samen 

Verder Fietsen – Fietsplan 2016 -2025’. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / De Zoete Beantwoording Statenvragen 3625 van de PvdA, GL en de PvdD inzake 
Glyfosaatgebruik op provinciale pachtgronden 
 

PZH-2020-742945537 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3625 van de PvdA, 

GL en de PvdD over het verbod op het gebruik van Glyfosaat op provinciale 
pachtgronden. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
Statenvragen 3625 van de PvdA, GL en de PvdD over het verbod op het 
gebruik van Glyfosaat op provinciale pachtgronden. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3626 FvD 2 juni 2020 over The Hague 
Security Delta 
 

PZH-2020-743258433 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3626 FvD over The 

Hague Security Delta. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting beantwoording Statenvragen 3626 
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FvD over The Hague Security Delta. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Smit Beantwoording Statenvragen 3627 Coronabesmettingen door 
nertsenbedrijven in Zuid-Holland 
 

PZH-2020-745183001 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3627 

Coronabesmettingen door nertsenbedrijven in Zuid-Holland.   
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3627 Coronabesmettingen door nertsenbedrijven in Zuid-
Holland.   

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3630 CUSGP – Waterstof 
 

PZH-2020-745048841 Advies 
1. Vast te stellen Beantwoording van Statenvragen 3630 van Statenfractie CU 

& SGP over de voortgang van het H2GO-waterstofconvenant Goeree-
Overflakkee, zoals op 5 juni 2020 ingebracht door Statenlid de heer G.A. 
van de Breevaart; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting Beantwoording van Statenvragen 
3630 van Statenfractie CU & SGP over de voortgang van het H2GO-
waterstofconvenant Goeree-Overflakkee. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om te checken 
of de in de beantwoording genoemde partijen/partners kunnen blijven 
staan met het oog op de openbaarheid. Indien nodig wordt dit aangepast.   

 
 

SV5 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3632 PvdD - Aanpak verdroging en droogte 
 

PZH-2020-744362142 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met betrekking tot 

aanpak verdroging en droogte (3632) . 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen met betrekking tot aanpak verdroging en droogte (3632). 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV6 / Vermeulen Beantwoording Statenvragen 3631 PvdD - Afsluiting Kandelaarbrug te 
Delft 
 

PZH-2020-745277047 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3631 van PvdD 

met betrekking tot de afsluiting van de Kandelaarbrug te Delft. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen 3631 van PvdD met betrekking tot de afsluiting van de 
Kandelaarbrug te Delft. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV7 / Vermeulen Beantwoording Statenvragen 50Plus 3633 - Scootmobiel in de regiotaxi 
 

PZH-2020-744231585 Advies 
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1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3633 van 
50PLUS: Vervoer scootmobiel in regiotaxi. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
schriftelijke vragen 3633 van 50PLUS: Vervoer scootmobiel in regiotaxi. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


