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A1 / De Zoete Bedrijventerreinenstrategie provincie Zuid-Holland 2020 
 

PZH-2020-727685726 Advies 
1. Vast te stellen de bedrijventerreinenstrategie provincie Zuid-Holland 2020. 
2. Vast te stellen de brief  aan Provinciale Staten over de 

bedrijventerreinenstrategie provincie Zuid-Holland 2020. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de bedrijventerreinenstrategie 

provincie Zuid-Holland 2020. 
4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over PAL-advies 

grootschalige logistiek en de A-12 corridor. 
5. Vast te stellen een nadere verkenning uit te voeren op welke manier het 

instrument minimale milieucategorie ingezet kan worden en deze 
desgewenst in te brengen in het kader van de op te stellen woon-werk 
akkoorden. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan PS de tekst ten aanzien van het Bruto Regionaal 

Product te vereenvoudigen; 
- In de Bedrijventerreinenstrategie het tekstonderdeel t.a.v. het 

toepassen van extra technieken te verduidelijken; 
- tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang door te voeren, 

waaronder het corrigeren van spel- en typefouten. 
 

 
 

A2 / Koning Verkenning en startnotitie Inclusief Zuid-Holland 
 

PZH-2020-744641331 Advies 
1. Vast te stellen de Verkenning en startnotitie Inclusief Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met de Verkenning en 

startnotitie Inclusief Zuid-Holland 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Verkenning en startnotitie 

Inclusief Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- het plannings- monitoringssysteem uit de stukken te halen; 
- wijzigingen aan te brengen in de stukken waarvoor tekstvoorstellen 

t.a.v. verschillende punten uiterlijk op 2 september 10 uur worden 
aangeleverd door de betreffende GS leden aan gedeputeerde Koning. 

- de financiële paragraaf uit de stukken te verwijderen 
 

 
 

A3 / Baljeu Voortgang getij Grevelingen 
 

PZH-2020-745278786 Advies 
1. Aan te gaan het addendum op de Bestuursovereenkomst Getij 

Grevelingen (BOKII) met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
het ministerie van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit, het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat, Gedeputeerde Staten van Zeeland, 
de burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, 
de burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland 
en Staatsbosbeheer waarin is verwoord de wijzigingen in de financiering 
door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de gemeenten 
Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland waarin de 
voortgang van het getijherstel op de Grevelingen wordt toegelicht en 
waarin is beschreven hoe het samenwerkingsverband in de 
planuitwerkingsfase het voorkeursalternatief zal gaan uitwerken. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij dit besluit waarin is beschreven 
dat Gedeputeerde Staten door deelname in het samenwerkingsverband 
getij Grevelingen een bijdrage zullen leveren aan de planuitwerkingsfase 
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van de doorlaat in de brouwersdam. Dit met als doel gedeeltelijke 
terugkeer van het getijde op de Grevelingen om daarmee de waterkwaliteit 
verbeteren en de mogelijkheden te onderzoeken voor het opwekken van 
getijde-energie. 

 
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 het thans voorliggende addendum en eventuele 
volgende wijzigingen gedurende de collegeperiode 2019-2022, op de 
Bestuursovereenkomst Getij Grevelingen (BOKII) alsmede het vernieuwen van 
de bestuursovereenkomst als geheel met het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het 
ministerie Economische Zaken en Klimaat, de provincie Zeeland, gemeente 
Goeree-Overflakkee, gemeente Schouwen-Duiveland, en Staatsbosbeheer 
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies 

 
 

A4 / Baljeu Samenwerkingsovereenkomst Kust Zuid-Hollandse eilanden 
 

PZH-2020-749139616 Advies 
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst Kust Zuid-Hollandse 

eilanden met gemeente Westvoorne, waterschap Hollandse Delta, 
gemeente Goeree-Overflakkee, ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands landschap, Havenbedrijf 
Rotterdam, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Brielle, gemeente 
Nissewaard en het recreatieschap Voorne-Putten. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende het aangaan van de 
Samenwerkingsovereenkomst Kust Zuid-Hollandse eilanden. 

 
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.N. Baljeu gedeputeerde water van 
de Provincie Zuid-Holland, om namens de Provincie Zuid-Holland de 
“Samenwerkingsovereenkomst Kust Zuid-Hollandse eilanden” met gemeente 
Westvoorne, waterschap Hollandse Delta, gemeente Goeree-Overflakkee, 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuurmonumenten, Zuid-
Hollands landschap, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Hellevoetsluis, 
gemeente Brielle, gemeente Nissewaard en het recreatieschap Voorne-Putten 
te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies 

 
 

A5 / De Zoete Doorontwikkeling erfgoedlijnen 2020 
 

PZH-2020-744622759 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarin PS worden geïnformeerd over 

het voornemen om erfgoedlijnen structureel te borgen bij de Begroting 
2021 en worden gevraagd te bepalen: 
o de integrale aanpak van erfgoedlijnen te versterken; 
o geen nieuwe erfgoedlijn te starten;  
o geen bestaande erfgoedlijn stop te zetten;  
o de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee te concentreren tot de noordkant 

van het eiland en uit te breiden richting Voorne Putten en Hoeksche 
waard.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Statenvoorstel 
Doorontwikkeling erfgoedlijnen 2020. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om 
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uit het Statenvoorstel de zin(en)/tekst  t.a.v. het voornemen om 
erfgoedlijnen structureel te borgen in de begroting te verwijderen.  

 
 

A6 / De Zoete Samenwerkingsovereenkomst Groene Hart tussen provincies Utrecht, 
Noord-Holland en Zuid-Holland 
 

PZH-2020-745851095 Advies 
1. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst Groene Hart inzake 

Coördinatiebureau Groene Hart, met de provincie Utrecht en de provincie 
Noord-Holland. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het aangaan van 
samenwerkingsovereenkomst Groene Hart met provincie Utrecht en 
provincie Noord-Holland. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over 
Samenwerkingsovereenkomst Groene Hart. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming 
door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is 
het advies aan hem een machtiging af te geven aan Willy de Zoete, 
gedeputeerde Bestuurlijk Platform Groene Hart van de Provincie Zuid-Holland, 
om de samenwerkingsovereenkomst Groene Hart met provincie Utrecht en 
provincie Noord-Holland namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 
N.B. Met een beroep op artikel 3 van het besluit Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het 
(moment van) publiceren van het besluit en de onderliggende stukken. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A7 / Vermeulen Reactie consultatie Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor 
jeugdigen 
 

PZH-2020-749522570 Advies 
1. Vast te stellen de reactie op de consultatie Wet verbetering 

beschikbaarheid zorg voor jeugdigen, waarin onder andere gemeenten 
verplicht worden gemeenschappelijke regelingen op te richten ten behoeve 
van de jeugdhulp; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie op de consultatie 
Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A8 / De Zoete Besluit tot vaststelling Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-
Holland 2020 
 

PZH-2020-746756377 Advies 
1. Vast te stellen de Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-

Holland 2020. 
2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee Provinciale Staten worden 

gevraagd het subsidieplafond voor de Subsidieregeling noodsteun 
culturele sector Zuid-Holland 2020 vast te stellen en waarmee Provinciale 
Staten worden geïnformeerd over de Subsidieregeling noodsteun culturele 
sector Zuid-Holland 2020.  

3. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd 
over de inventarisatie naar de gevolgen van corona op de culturele sector.  

4. Te bepalen dat de Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-
Holland 2020 en het subsidieplafond 2020 voor deze regeling worden 
gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 
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5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 
vaststelling van de Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-
Holland 2020. 

6. Vast te stellen het persbericht behorende bij het besluit tot vaststelling van 
de Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020.  

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om eerder in 
het persbericht de restricties van deze noodsteun tot uitdrukking te laten 
komen. 

 
 

CF1 / Koning Brief aan Provinciale Staten Impact vergrijzing op de woningmarkt 
 

PZH-2020-745901349 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met het onderwerp ‘Impact 

vergrijzing op de woningmarkt’. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale 

Staten met het onderwerp ‘Impact vergrijzing op de woningmarkt’. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Baljeu 1e wijziging van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de 
Omgevingsdienst Haaglanden 2020 
 

PZH-2020-748515010 Advies 
1. Vast te stellen het Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

houdende 1e wijziging van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten 
voor de Omgevingsdienst Haaglanden 2020. 

2. Te bepalen dat het besluit onder 1 openbaar wordt gemaakt door plaatsing 
in het Provinciaal Blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 1e wijziging van het 
Mandaatbesluit 2020 voor ODH. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Potjer Verzoek om steun Actieplan Steur 
 

PZH-2020-748988146 Advies 
1. Vast te stellen de steunbrief aan Wereld Natuur Fonds, ARK 

Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland inzake het 1e Actieplan 
Steur in de Rijn.  

2. In te stemmen met het verzoek om het logo van Provincie Zuid-Holland op 
te nemen in het 1e  Actieplan Steur in de Rijn en daarmee aan te sluiten bij 
andere partijen waaronder de Provincie Noord-Brabant. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het 1e Actieplan Steur in 
de Rijn. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Vermeulen Brief reactie aan stichting Cuypersgenootschap - Beter Bereikbaar 
Gouwe 
 

PZH-2020-748482827 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan stichting Cuypersgenootschap met reactie op 

de geuite zorgen over de toekomst van de hefbruggen over de Gouwe in 
Boskoop en Waddinxveen.  

2. Vast te stellen publiekssamenvatting over de reactie op de brief aan 
stichting Cuypersgenootschap over geuite zorgen over toekomst 
hefbruggen. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 
 

CF5 / De Zoete Benoeming leden deskundigencommissie R en D subsidieregeling MKB 
Innovatiestimulering Topsectoren 
 

PZH-2020-744238629 Advies 
1. Te bepalen dat de leden van de onafhankelijke externe 

deskundigencommissie R&D voor de subsidieregeling MKB 
Innovatiestimulering Topsectoren worden (her) benoemd. 

2. Vast te stellen de brieven waarmee de leden van de 
deskundigencommissie R&D voor de subsidieregeling MKB 
Innovatiestimulering Topsectoren van hun benoeming in kennis worden 
gesteld.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de benoeming van de leden 
van de deskundigencommissie R&D voor de subsidieregeling MKB 
Innovatiestimulering Topsectoren. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / De Zoete Lidmaatschap Foundation for Public Code Vereniging 
 

PZH-2020-725820039 Advies 
1. Aan te gaan het lidmaatschap van de Foundation for Public Code 

Vereniging, welke tot doel heeft het ondersteunen van collectieve 
ontwikkeling en onderhoud van open source software voor publieke 
organisaties, tegen betaling van een jaarlijkse contributie van € 10.000,00. 

2. Mandaat te verlenen aan                                , strategisch beleidsadviseur 
bij het Bureau Beleidscoördinatie en Advies van de provincie Zuid-Holland, 
om namens gedeputeerde staten te besluiten tot het uitbrengen van een 
stem op voorstellen van de Foundation for Public Code Vereniging tijdens 
de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het Lidmaatschap 
Foundation for Public Code Vereniging. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Lidmaatschap Foundation 
for Public Code Vereniging. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning bevoegd is om, nadat 
Gedeputeerde Staten rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 
van de Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen, wordt aan hem 
geadviseerd om machtiging te verlenen            om het lidmaatschapscontract 
met de Foundation for Public Code Vereniging te ondertekenen en namens de 
provincie Zuid-Holland te stemmen op voorstellen van de Foundation for 
Public Code Vereniging tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / De Zoete Beantwoording Statenvragen 3648 50PLUS m.b.t. ventilatie systeem 
gebouw C 

PZH-2020-749797506 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen nr. 3648 van 50PLUS 

met betrekking tot het ventilatiesysteem van gebouw C. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen nr. 3648 met betrekking tot het ventilatiesysteem van 
gebouw C 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
beantwoording van deze Statenvragen ook de stand van zaken mee te 
nemen met betrekking tot het ventilatie systeem/ventilatie in de overige 
gebouwen/bouwdelen. 

 
 
 

SV2 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3649 PVV Duidelijkheid inzake windparken 
Goeree-Overflakkee 
 

PZH-2020-750339857 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3649 van de PVV 

met betrekking tot Duidelijkheid inzake windparken Goeree-Overflakkee.  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3649 van de PVV met betrekking tot Duidelijkheid inzake 
windparken Goeree-Overflakkee 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 


