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A1 / Potjer Vaststellen wijziging openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling 
natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling 
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 bijlage 2 
 

PZH-2020-744393387 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het openstellingsbesluit 2020 

voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 
en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-
Holland 2013 bijlage 2 waarmee de natuurgebieden Aalkeetbuitenpolder, 
De Wilck, Polder Stein, Voorofsche Polder, Zuiderdiepgorzen, 
Zwanburgerpolder, Hillenhoek en Vogelplas Starrevaart worden 
opengesteld voor de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en 
landschap. 

2. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten geïnformeerd worden 
over het besluit tot wijziging van het openstellingsbesluit 2020 voor de 
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de 
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 
bijlage 2. 

3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging openstellingsbesluit 2020 voor de 
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de 
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 
bijlage 2 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging van 
het openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling natuur- en 
landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling 
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 bijlage 2. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om bij het 
financieel en fiscaal kader in plaats van “n.v.t.” het bedrag excl. B.T.W. te 
vermelden. 

 
 

A2 / Koning Monitor woonruimtebemiddeling 2019 Samenwerkingsverband Wonen 
regio Rotterdam 
 

PZH-2020-749734189 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan het Samenwerkingsverband Wonen regio 

Rotterdam met de reactie van het college op de monitor 
woonruimtebemiddeling 2019.   

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan het 
Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam met de reactie van het 
college op de monitor woonruimtebemiddeling 2019.   

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om tekstuele 
wijzigingen van ondergeschikt belang door te voeren in de brief. 

 
 

A3 / Potjer Intentieverklaringen subsidieaanvraag bij RVO voor tijdelijke 
ondersteuning Nationale Parken 
 

PZH-2020-750568281 Advies 
1. Vast te stellen de intentieverklaring met betrekking tot het regelen van 

cofinanciering die nodig is voor de subsidieaanvraag voor tijdelijke 
ondersteuning van Nationaal Park Hollandse Duinen bij de Rijksdienst voor 
ondernemend Nederland. 

2. Vast te stellen de intentieverklaring met betrekking tot het aanvragen van 
de status Nationaal Park die nodig is voor de subsidieaanvraag voor 
tijdelijke ondersteuning van Nationaal Park Hollandse Duinen bij de 
Rijksdienst voor ondernemend Nederland. 

3. Vast te stellen de intentieverklaring met betrekking tot het regelen van 
cofinanciering die nodig is voor de subsidieaanvraag voor tijdelijke 
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ondersteuning van Nationaal Park NLDelta bij de Rijksdienst voor 
ondernemend Nederland. 

4. Vast te stellen de intentieverklaring met betrekking tot het aanvragen van 
de status Nationaal Park die nodig is voor de subsidieaanvraag voor 
tijdelijke ondersteuning van NLDelta bij de Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
‘intentieverklaringen subsidieaanvraag bij RVO voor tijdelijke 
ondersteuning Nationale Parken’. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om tekstuele 
wijzigingen van ondergeschikt belang door te voeren. 

 
 

A4 / Baljeu Vaststellen Beleidsnota verbonden partijen en overige deelnemingen 
2020-2021 
 

PZH-2020-746615605 Advies 
1. Vast te stellen het statenvoorstel met kenmerk PZH-2020-746615605 

waarmee aan Provinciale Staten wordt voorgesteld de daarbij behorende 
Beleidsnota verbonden partijen en overige deelnemingen 2020-2021 vast 
te stellen; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Beleidsnota 
verbonden partijen en overige deelnemingen 2020-2021. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om na te 
gaan of de vaststelling met terugwerkende kracht niet tot bepaalde 
risico’s kan leiden en deze, zo nodig, op te nemen in de risicoparagraaf. 

 
 

A5 / Baljeu Besluit tot vaststellen van de Legesverordening infrastructuur Zuid-
Holland 2021 
 

PZH-2020-748994076 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij wordt voorgesteld om de 

Legesverordening Infrastructuur Zuid-Holland 2021, ter vaststelling aan 
Provinciale Staten aan te bieden. 

2. Te bepalen dat de Legesverordening Infrastructuur Zuid-Holland 2021, na 
vaststelling door Provinciale Staten, wordt gepubliceerd in het Provinciaal 
Blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de Legesverordening 
infrastructuur Zuid-Holland 2021. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A6 / Potjer Aangaan subsidie contract ELENA met EIB en vaststellen UOK met 
gemeenten 
 

PZH-2020-748436921 Advies 
1. Aan te gaan het Subsidiecontract met de Europese Investeringsbank (EIB) 

voor het uitvoeren van het ELENA-programma “Duurzame Wijkwarmte 
PZH”. 

2. Aan te gaan de Uitvoeringsovereenkomsten (UOK) tussen de Provincie en 
de Gemeenten, vooralsnog met: Alphen aan de Rijn, Den Haag, 
Gorinchem, Kaag en Braassem, Katwijk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam en 
Zoeterwoude, inclusief bijlagen I t/m IV. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de subsidietoekenning 
ELENA en de uitvoering daarvan. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan subsidie 
contract ELENA met EIB en vaststellen UOK met gemeenten. 
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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 gedeputeerde B. Potjer, 
om het Engelstalige ELENA-Subsidiecontract en de 
Uitvoeringsovereenkomsten te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Bom-Lemstra Beslissing op bezwaar POP3 subsidie jonge landbouwers 2016 
 

PZH-2020-746558746 Advies 
1. Ongegrond te verklaren het bezwaar van Alfa accountants en adviseurs 

van 24 maart 2020 namens bezwaarde inzake de vaststelling op nihil van 
de aan bezwaarde verleende POP3 subsidie voor jonge landbouwers, 
conform het advies van de bezwarencommissie. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Alfa accountants 
en adviseurs inzake de vaststelling op nihil van de aan bezwaarde 
verleende POP3 subsidie voor jonge landbouwers. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende de beslissing op het 
bezwaar van Alfa accountants en adviseurs namens bezwaarde inzake 
vaststelling op nihil van de aan bezwaarde verleende POP3 subsidie voor 
jonge landbouwers. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Bom-Lemstra Beslissing op bezwaar over handhavingsverzoek varend ontgassen 
 

PZH-2020-750728586 
 

Advies 
1. In stand te laten, conform het advies van de bezwarencommissie Awb, het 

bestreden besluit van 24 maart 2020, met kenmerk 2019280065. 
2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan bezwaarmaker 

over handhavingsverzoek varend ontgassen. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over handhavingsverzoek varend 

ontgassen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / De Zoete Benoeming loco-secretarissen 
 

PZH-2020-748356354 Advies 
1. Vast te stellen met ingang van 1 oktober 2020 de gewijzigde volgorde van 

loco-secretarissen bij afwezigheid van de secretaris in: 
a. de heer J. van Ginkel, lid Directieteam 
b. de heer M. Visser, lid concernteam 
c. de heer A. Veldhof, vrijgesteld ambtelijk opdrachtgever 
d. mevrouw I. Kenter, lid concernteam 
e. mevrouw P. den Dunnen, lid concernteam 

2. Vast te stellen de benoemingsbrieven als loco-secretaris aan de heer Van 
Ginkel, de heer Visser, de heer Veldhof, mevrouw Kenter en mevrouw Den 
Dunnen. 

3. In te trekken het eerdere besluit inzake de volgorde van loco-
secretarissen, met kenmerk pzh-2017-611001467 (DOS-2011-003332). 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het benoemen van de loco-
secretarissen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF4 / Vermeulen Jaarverslag Bezwarencommissie 2019 
 

PZH-2020-747236346 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee het jaarverslag 

2019 van de bezwarencommissie nogmaals ter kennisname aan 
Provinciale Staten wordt gezonden en de reactie ten aanzien van de 
daarin vervatte aandachtspunten aan de Staten kenbaar gemaakt wordt. 

2. Vast stellen de publiekssamenvatting over het voorstel Jaarverslag 
Bezwarencommissie 2019.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Bom-Lemstra Vaststellen wijziging en openstelling Subsidieregeling regionale 
netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2020 
 

PZH-2020-749168436 Advies 
1. Vast te stellen het wijzigingsbesluit van de Subsidieregeling regionale 

netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2020. 
2. Vast te stellen het openstellingsbesluit voor de vaststelling 

aanvraagperiode en aanwijzing beleidsthema’s voor de Subsidieregeling 
regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2020. 

3. Te bepalen dat het wijzigingsbesluit en het openstellingsbesluit voor de 
Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 
gepubliceerd worden in het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het wijzigingsbesluit en het 
openstellingsbesluit voor de Subsidieregeling regionale netwerken voor 
innovatie Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3641 van de VVD m.b.t. uitvoering POP3 
subsidies 
 

PZH-2020-749211022 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3641 van de VVD 

met betrekking tot uitvoering POP3 subsidies. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3641 van de VVD met betrekking tot uitvoering POP3 
subsidies. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Koning Schriftelijke vragen 3650 SP Woonplicht bij nieuwbouw in Zuid-Hollandse 
gemeenten 
 

PZH-2020-751305359 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3650 van de 

SP van 11 augustus jl. over woonplicht bij nieuwbouw in Zuid-Hollandse 
gemeenten. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de beantwoording 
van de schriftelijke vragen van de SP over woonplicht bij nieuwbouw in 
Zuid-Hollandse gemeenten. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
beantwoording van vraag 3 aan te passen. 
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SV3 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3652 van de PVV - Wilde bijen in gevaar 
door wildgroei buitenlandse honingbijenkasten in de Biesbosch 
 

PZH-2020-751132785 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen met nummer 

3652 van de PVV over wilde bijen in gevaar door wildgroei buitenlandse 
honingbijenkasten in de Biesbosch; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
schriftelijke vragen met nummer 3652 van de PVV over wilde bijen in 
gevaar door wildgroei buitenlandse honingbijenkasten in de Biesbosch. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Vermeulen Beantwoording schriftelijke Statenvragen 3640 D66 A20 Vertraging A20 
en Warmteopwekking Westergouwe 
 

PZH-2020-751574968 Advies 
1. Vast te stellen bijgaande beantwoording schriftelijke Statenvragen 3640 

D66 A20 Vertraging A20 en Warmteopwekking Westergouwe.  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording schriftelijke 

Statenvragen 3640 D66 A20 Vertraging A20. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV5 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3644 GL - m.b.t. Rekentruc Stikstof t.b.v. 
Wegenprojecten 
 

PZH-2020-751259760 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3644 GL over 

Rekentruc Stikstof t.b.v. Wegenprojecten. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen nr. 3644 GL over Rekentruc Stikstof t.b.v. 
Wegenprojecten. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

 
 


