
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
15 SEPTEMBER 2020 

 
Besluitenlijst van de vergadering 8 September 2020 vastgesteld. 

 
 

A1 / Koning Programma Flexibilisering van de asielketen opvangplekken in Zuid-
Holland 
 

PZH-2020-750410220 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders 

van de Zuid-Hollandse gemeenten waarin een beroep op de gemeenten 
wordt gedaan om bij te dragen aan het verminderen van de druk op de 
opvangcapaciteit door:  
a. opvangplekken te realiseren door een opvang in de gemeente te 

openen, en/of 
b. vergunninghouders die aan de gemeente zijn gekoppeld, sneller te 

huisvesten, zodat zij niet onnodig opvangcapaciteit bezet houden.  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Programma 

Flexibilisering van de asielketen opvangplekken in Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- in de brief de zinnen ten aanzien huisvesting van grote gezinnen en 
alleenstaanden aan te passen in die zin dat dit in zijn algemeenheid een 
lastig vraagstuk is en dit dus ook geldt voor het huisvesten van 
vergunning- en statushouders; 
- in de publiekssamenvatting “enorme opgave” te veranderen in “urgente 
opgave”. 

 
 

A2 / Vermeulen Ontwikkelingen bibliotheekwerk najaar 2020 
 

PZH-2020-749800220  
 

Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee ze in kennis 

worden gesteld van recente ontwikkelingen in het bibliotheekwerk en over 
de voorgenomen koers van Gedeputeerde Staten ten aanzien van 
bibliotheekwerk. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de brief aan 
Provinciale Staten waarmee ze in kennis worden gesteld van recente 
ontwikkelingen en over de voorgenomen koers van Gedeputeerde Staten 
ten aanzien van bibliotheekwerk. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Potjer Concept Regionale Energiestrategieën Midden-Holland, Hoeksche Waard 
en Goeree-Overflakkee 
 

PZH-2020-750031000 Advies 
1. Kennis te nemen van de concept Regionale Energiestrategieën van de 

regio’s Midden-Holland, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. 
2. Vast te stellen de brief aan de bestuurlijk trekkers van de RES regio’s 

Midden-Holland, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, waarin het 
College van Gedeputeerde Staten aangeeft akkoord te gaan met 
verzending van de concept-RES’en naar het Nationaal Programma RES. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij worden 
geïnformeerd over de brief aan de bestuurlijk trekkers van de RES regio’s 
Midden-Holland, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de concept Regionale 
Energiestrategieën va de regio’s  Midden-Holland, Hoeksche Waard en 
Goeree-Overflakkee. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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A4 / Potjer Wensen en bedenkingen op de concept-regionale energiestrategieën in 
Zuid-Holland 
 

PZH-2020-751730206 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten gevraagd 

worden de wensen en bedenkingen op de concept-RES’en vast te stellen 
voor het proces naar de RES1.0. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Statenvoorstel Wensen 
en bedenkingen op de concept-regionale energiestrategieën in Zuid-
Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-in het Statenvoorstel bij proces een zin toe te voegen ten aanzien van de 
brief van GS van 15 oktober 2019; 
- in de bijlage van het Statenvoorstel als wens op te nemen dat de 
provinciale omgevingsvisie als uitgangspunt wordt meegenomen bij de 
uitwerking van de scenario’s; 
- in de bijlage van het Statenvoorstel als wens op te nemen om tijdig 
afstemming met Provinciale Staten te zoeken over concrete scenario’s 
en locatiekeuzes, zodat een zorgvuldige afweging gemaakt kan worden 
in het provinciale omgevingsbeleid. 
 
 

 

A5/Koning/Vermeulen 

. 

Beantwoording brief Actiecomité stop geluidsoverlast A4 2020-08 

 

PZH- 2020-751877462 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast 

A4 met een reactie op het schrijven van de Vereniging Actiecomité Stop 
Geluidsoverlast A4 d.d. 25 augustus 2020. 

2.  Vast te stellen de brief aan Recreatie Centrum Vlietland met een reactie 
op het schrijven van Recreatie Centrum Vlietland van 14 februari 2020 en 
31 augustus jl. 

3.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij de antwoordbrief 
van GS aan Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 ter kennisname wordt 
aangeboden.   

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 

CF1 / Bom-Lemstra Beslissing op bezwaar van Expresso B.V. tegen het opleggen  last onder 
dwangsom voor overtreden Brzo 2015 en PGS 15 2016 
 

PZH-2020-749698960 Advies 
1. Ten dele gegrond te verklaren de bezwaren van Expresso B.V. van 6 april 

2020 tegen het besluit van 23 maart 2020, reeds aangepast door het 
besluit van 24 april 2020 met kenmerk 9999172747_9999768676, en het 
besluit van 6 april 2020 aan te passen. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Expresso B.V. 
3. Te bepalen een proceskostenvergoeding toe te kennen aan Expresso B.V. 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op de bezwaren 

van Expresso B.V. van 6 april 2020. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF2 / Bom-Lemstra Beantwoording brief LTO Noord en Stichting Kavelruil ZH betreffende 
agrarische structuurversterking 
 

PZH-2020-748192675 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan LTO Noord en Stichting Kavelruil Zuid-Holland 

betreffende agrarische structuurversterking. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan LTO Noord en 

Stichting Kavelruil Zuid-Holland betreffende agrarische 
structuurversterking. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het 
budget op te nemen. 

 
 

CF3 / Bom-Lemstra Beantwoording brief gemeente Molenlanden inzake varend ontgassen 
 

PZH-2020-750835078 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Molenlanden over het toezicht op 

en handhaving van het provinciale verbod op varend ontgassen. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de gemeente 

Molenlanden over het toezicht op en handhaving van het provinciale 
verbod op varend ontgassen. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de brief 
ook ter kennisname aan Provinciale Staten te versturen. 

 
 

CF4 / Bom-Lemstra Vaststellen openstelling en deelplafonds Subsidieregeling Campussen 
Zuid-Holland najaar 2020 
 

PZH-2020-749667993 Advies 
1. Vast te stellen het Besluit openstelling en deelplafonds Subsidieregeling 

campussen Zuid-Holland 2020. 
2. Te bepalen dat het besluit tot vaststelling van de deelplafonds en het 

besluit tot openstelling voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland 
gepubliceerd worden in het Provinciaal Blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vaststellen 
openstelling en deelplafonds Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland 
najaar 2020. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Bom-Lemstra Goedkeuring Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-2026 
 

PZH-2020-751393164 Advies 
1. Goed te keuren het Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-2026.  
2. Vast te stellen de brief aan Faunabeheereenheid Zuid-Holland met daarin 

het besluit tot goedkeuring van het Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 
2020-2026. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit tot goedkeuring van 
het Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-2026. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Baljeu Vaststelling van maatgevende hoogwaterstanden voor het toetsen van 
regionale waterkeringen, overige waterschappen 
 

PZH-2020-740658570 Advies 
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1. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard  met de vaststelling van de maatgevende 
hoogwaterstanden voor het toetsen van de regionale waterkeringen.  

2. Vast te stellen de brief aan het waterschap Amstel, Gooi en Vecht met de 
vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden voor het toetsen van 
de regionale waterkeringen.  

3. Vast te stellen de Overzichtskaart waterschap Amstel, Gooi en Vecht met 
maatgevende waterstanden in Zuid-Holland.    

4. Vast te stellen de Overzichtskaart Hoogheemraadschap Schieland en de 
Krimpenerwaard met maatgevende waterstanden.   

5. Te bepalen dat de besluiten tot vaststelling van de Overzichtskaart 
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard met maatgevende 
hoogwaterstanden en de vaststelling van de Overzichtskaart waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht met maatgevende hoogwaterstanden in Zuid-
Holland worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.  

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-voorstel “vaststellen 
maatgevende hoogwaterstanden voor het toetsen van regionale 
waterkeringen, overige waterschappen”.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Koning Brief beantwoording zienswijze aan Stichting Den Haag Fossielvrij 
 

PZH-2020-750886656 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Stichting Den Haag Fossielvrij met de 

beantwoording op hun zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Stichting Den 

Haag Fossielvrij met de beantwoording op hun zienswijze op de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Koning Afhandeling toezeggingen en planning LTA inzake programma 
huisvesting arbeidsmigranten 
 

PZH-2020-749135111 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de afhandeling van de 

toezeggingen over het programma huisvesting arbeidsmigranten en over 
de planning van de LTA. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de afhandeling van de 
toezeggingen over het programma huisvesting arbeidsmigranten en over 
de planning van de LTA. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / De Zoete Beleidsuitgangspunten en subsidieregeling Toerisme 
 

PZH-2020-750615836 Advies 

1. Kennis te nemen van de aangepaste ‘Startnotitie toerisme’. 
2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee Provinciale Staten worden 

gevraagd:  

a. Vast te stellen de beleidsuitgangspunten van het provinciaal toerisme 

beleid: 
i. Zoals verwoord in de bijgevoegde ‘Startnotitie toerisme Zuid-

Holland’, 
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ii. Waarbij focus wordt gelegd op de thema’s genoemd in dit 
Statenvoorstel. 

b. Vast te stellen het subsidieplafond op € 500.000,00 voor de 
Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland.  

c. Kennis te nemen van de ‘Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland’. 
3. Vast te stellen de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland.  
4. Te bepalen dat de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland en het 

subsidieplafond voor deze regeling worden gepubliceerd in het Provinciaal 
blad nadat Provinciale Staten ingestemd hebben met het subsidieplafond. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 
vaststelling van het Statenvoorstel met betrekking tot toerisme. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-aan het Statenvoorstel op de laatste alinea van de pagina 1 tweede zin: 
“recreatie” toe te voegen aan de opsomming van maatschappelijke 
opgaven; 
- aan de Startnotitie op pagina 7 onder “toerisme als motor” “meest 
waterrijk” te verwijderen en bijv. te vervangen door “waterrijke”. 

 
 

SV1 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3643 van de PvdD - Afschot damherten 
Hoeksche Waard 
 

PZH-2020-748635623 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer 3643 

van de PvdD over afschot damherten Hoeksche Waard. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen met nummer 3643 van de PvdD over afschot damherten 
Hoeksche Waard. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de zin:  
“Uit onderzoek1 blijkt dat met name de populatieomvang bepalend is 
voor de kans op aanrijdingen.” eerder in de beantwoording van de 
vragen terug te laten komen en hieraan toe te voegen dat het derhalve 
beter is nu al in te grijpen. 

 
 

SV2 / Potjer Beantwoording Statenvragen PVV 3653 Vogelwelzijn prominent 
onderdeel bij beoordelen windturbineplannen 
 

PZH-2020-751109891 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3653 van de PVV 

met betrekking tot Vogelwelzijn prominent onderdeel bij beoordelen 
windturbineplannen.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 
Statenvragen 3653 van de PVV met betrekking tot Vogelwelzijn prominent 
onderdeel bij beoordelen windturbineplannen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / De Zoete Beantwoording Statenvragen 3654 van CU/SGP m.b.t. Wij zijn een 
diverse en inclusieve organisatie. Racisme, antisemitisme, discriminatie 
en uitsluiting worden niet getolereerd 
 

PZH-2020-751875951 Advies 

 
1 Zie ook Faunabeheerplan damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2016-2020 en ‘Aanrijdingen met reeën in 

Utrecht’, Terra Salica 2011. 
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1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3654 met 
betrekking tot Wij zijn een diverse en inclusieve organisatie. Racisme, 
antisemitisme, discriminatie en uitsluiting worden niet getolereerd. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 
Statenvragen 3654 met betrekking tot Wij zijn een diverse en inclusieve 
organisatie. Racisme, antisemitisme, discriminatie en uitsluiting worden 
niet getolereerd. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3655 van GroenLinks over Opschorting 
Sanering Voormalig EMK-terrein 
 

PZH-2020-751709578 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3655 van 

GroenLinks inzake opschorting Sanering Voormalig EMK-terrein; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3655 van GroenLinks inzake opschorting Sanering 
Voormalig EMK-terrein.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV5 / Bom-Lemstra Beantwoording statenvragen 3656 PvdD - Schuil- en 
beschuttingsmogelijkheden weidedieren 
 

PZH-2020-751383623 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3656 PvdD - Schuil- 

en beschuttingsmogelijkheden weidedieren. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3656 PvdD - Schuil- en beschuttingsmogelijkheden 
weidedieren. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

 




