
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
22 SEPTEMBER 2020 

 
Besluitenlijst van de vergadering 15 september 2020 vastgesteld. 

 
 

 

A1 / Koning Zienswijze RCR Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha en Bèta 
 

PZH-2020-751514193 Advies 
1. Vast te stellen de zienswijze/het regio-advies met betrekking op de 

Integrale Effect Analyse (IEA) voor het project onder 
Rijkscoördinatieregeling (RCR) Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha. Dit 
regio-advies zal worden ingediend door de Provincie Zuid-Holland mede 
namens de gemeenten op Voorne-Putten; de gemeenten Goeree-
Overflakkee, Hoeksche Waard en Waterschap Hollandse Delta. 

2. Vast te stellen de zienswijze/het regio-advies met betrekking op de 
Integrale Effect-Analyse (IEA) voor het project onder 
Rijkscoördinatieregeling (RCR) Netten op Zee IJmuiden Ver Bèta. Dit 
regio-advies zal worden ingediend door de Provincie Zuid-Holland mede 
namens mede namens de gemeenten op Voorne-Putten, de gemeente 
Rotterdam en het waterschap Hollandse Delta. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten 
geïnformeerd worden over de zienswijzen en uitgenodigd worden om 
eventuele aanvullingen op beide zienswijzen te leveren in haar 
vergadering van 30 september 2020. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijzen Netten op 
Zee IJmuiden Ver Alpha en Bèta. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-wijzigingen door te voeren naar aanleiding van hetgeen wordt 
besproken in de Statencommissie; 
-in de GS brief op te nemen dat er afstemming met het Havenbedrijf heeft 
plaatsgevonden; 
-in de brief aan PS expliciet te maken dat dit kansen biedt bijvoorbeeld 
ten aanzien van de Maasvlakte; 
-een check te doen op de in de GS brief genoemde 11 Gigawatt (GW) aan 
offshore en dit zo nodig aan te passen. 

 
 

A2 / Vermeulen Stand van zaken N207 Noord 
 

PZH-2020-750381928 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoordingsbrief aan Alphen aan den Rijn met 

betrekking tot het verzoek medewerking bij verbeteren bereikbaarheid 
Alphen-Noord. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken 
N207 Noord. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Stand van zaken 
N207 Noord. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de GS 
brief aan PS aan de een na laatste alinea een zin toe te voegen waaruit 
blijkt dat de actualisatie van de genoemde onderwerpen niet inhoudt dat 
dit ook gerealiseerd gaat worden, maar dat het elementen zijn waarover 
wordt nagedacht.  

 
 

A3 / Smit Nationaal groeifonds i.r.t. regionale groeiagenda 
 

PZH-2020-752341830 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-brief ‘nationaal groeifonds i.r.t. regionale 

groeiagenda’ en bijlagen waarin Provinciale Staten worden geïnformeerd 
over het proces en de criteria van het fonds en worden uitgenodigd voor 
regionale bijeenkomsten. 
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2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting van de GS-brief ‘nationaal 
groeifonds i.r.t. regionale groeiagenda’. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de 
GS brief aan PS toe te voegen dat er nog meer voorstellen en trajecten 
zullen komen en dit niet limitatief is. 

 
 

A4 / Vermeulen Beslissing op bezwaar Wob-verzoek 
 

PZH-2020-751801589 Advies 
1. Gedeeltelijk gegrond te verklaren, conform het advies van de 

bezwarencommissie, van het bezwaar op het Wob-verzoek over 
correspondentie van een statenlid vanaf 31 januari 2018 aan GS, 
individuele leden van GS en ambtenaren, voor zover betrekking hebbend 
op de gemeente Noordwijk, Noordwijkers en/of Bronsgeest, eventuele 
reacties hierop vanuit de provincie en gespreksverslagen, voor zover dit 
statenlid hierbij betrokken was en het één van de genoemde onderwerpen 
betrof en de ongedateerde brief van genoemd statenlid en bijbehorende 
bijlage 3, te weten een ongedateerd schrijven van het statenlid aan een 
ander statenlid, bij beslissing op bezwaar alsnog gedeeltelijk openbaar te 
maken.  

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar op het Wob-verzoek 
over correspondentie van een statenlid vanaf 31 januari 2018 aan GS, 
individuele leden van GS en ambtenaren, voor zover betrekking hebbend 
op de gemeente Noordwijk, Noordwijkers en/of Bronsgeest, eventuele 
reacties hierop vanuit de provincie en gespreksverslagen, voor zover dit 
statenlid hierbij betrokken was en het één van de genoemde onderwerpen 
betrof. 

3. Te bepalen dat de beslissing op bezwaar onder adviespunten 1 en 2 met 
de onderliggende stukken en het GS-voorstel op grond van artikel 3, 
onder a van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, 
juncto artikel 10, lid 2, onder e en g van de Wet openbaarheid van 
bestuur, niet actief openbaar worden gemaakt.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A5 / Koning Ontwerp proactieve aanwijzing inzake realisatie sociale woningbouw 
gemeente Albrandswaard 
 

PZH-2020-752523356 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad van Albrandswaard waarin 

is opgenomen de ontwerp proactieve aanwijzing ex artikel 4.2, lid 1 Wro 
inzake het realiseren van sociale woningen op de locatie De Omloop in 
Rhoon; 

2. Digitaal vast te stellen de ontwerp proactieve aanwijzing met 
identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2017x0004229AW-OW01; 

3. Te bepalen dat de ontwerp proactieve aanwijzing voor de duur van zes 
weken vrij wordt gegeven voor terinzagelegging en hiertoe deze 
documenten worden gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl en een 
kennisgeving wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het voornemen tot het 
geven van een proactieve aanwijzing ex artikel 4.2, lid 1 Wro inzake het 
realiseren van sociale woningen op de locatie De Omloop in Rhoon; 

5. Vast te stellen de brief aan het college van burgemeester en wethouders 
van Albrandswaard met het verzoek tot inzicht en aanbod hulp voor 
opgave sociale woningbouw; 
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6. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel ontwerp 
proactieve aanwijzing ex artikel 4.2, lid 1 Wro inzake het realiseren van 
sociale woningen op de locatie De Omloop in Rhoon. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A6 / Vermeulen Programma Beter Bestuur 2020-2023 
 

PZH-2019-718066505 Advies 
1. Vast te stellen het programma Beter Bestuur 2020-2023. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin het programma 

Beter Bestuur 2020-2023 wordt aangeboden. 
3. Vast te stellen de brief aan de colleges en volksvertegenwoordigingen 

van de Zuid-Hollandse gemeenten en waterschappen, waarin het 
programma Beter Bestuur 2020-2023 wordt aangeboden. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het programma Beter 
Bestuur 2020-2023. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-het voorwoord in het Programma Beter Bestuur namens het college te 
laten zijn; 
-in het Programma Beter Bestuur terug te laten komen dat er 
capaciteitsproblemen kunnen ontstaan bij (met name) kleinere 
gemeenten in relatie tot het sociaal domein en de participatie in de RES 
sen; 
- de tekst t.a.v. de rol van de provincie versus de regio’s kritisch te 
bekijken en zo nodig aan te passen; 
-om tekstuele aanpassingen van ondergeschikt belang door te voeren in 
de GS brief. 

 

 
 

CF1 / Baljeu Vaststelling nadere voorschriften toepassing normen van waterkwantiteit 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
 

PZH-2019-705278989 Advies 
1. Vast te stellen nadere voorschriften voor de toepassing van de normen 

van waterkwantiteit voor de Uiteindsche- en Middelpolder, Verenigde 
Bloklandse- en Korteraarsepolder Polder Nieuwkoop te Nieuwkoop 

2. Vast te stellen nadere voorschriften voor de toepassing van de normen 
van waterkwantiteit voor Voorofse Polder te Boskoop 

3. Vast te stellen nadere voorschriften voor de toepassing van de normen 
van waterkwantiteit voor Polder Reeuwijk-West te Bodegraven-Reeuwijk 

4. Vast te stellen de brief aan het Dagelijks bestuur Hoogheemraadschap 
van Rijnland inzake nadere voorschriften voor de gebieden zoals 
omschreven in de punten 1, 2 en 3. 

5. Te bepalen dat het besluit nader voorschrift toepassing normen 
waterkwantiteit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting voorstel tot nadere voorschrift 
voor de drie gebieden genoemd in de punten 1, 2 en 3.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Baljeu Vaststellen nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit 
weidevogelgebied Schieveen Oost 
 

PZH-2020-747020999 Advies 
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1. Vast te stellen het nader voorschrift normen waterkwantiteit voor het 
gebied Schieveen Oost voor de realisatie van het weidevogelgebied  

2. Te bepalen dat het besluit nader voorschrift toepassing normen 
waterkwantiteit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

3. Vast te stellen de brief aan het dagelijks bestuur van 
Hoogheemraadschap van Delfland over het besluit nader voorschrift 
toepassing normen waterkwantiteit.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting voorstel tot nadere voorschrift 
normen voor waterkwantiteit weidevogelgebied Schieveen Oost 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Borging toekomst programma Groen doet goed 
 

PZH-2020-744881526 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over borging toekomst 

programma Groen doet goed. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel borging toekomst 

programma Groen doet goed. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Potjer Behandelvoorstel motie 931 PvdD - Bestendiging Actieplan 
Boerenlandvogels 
 

PZH-2020-748216405 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten 

geïnformeerd worden over het behandelvoorstel van de motie 931 
Bestendiging Actieplan Boerenlandvogels. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel van de 
motie 931 Bestendiging Actieplan Boerenlandvogels. 

 

Besluit Aangehouden naar GS vergadering van 29/09, waar het terugkomt als 
bespreekstuk. De financiële duiding moet nader worden uitgewerkt. 

 
 

CF5 / Vermeulen Uitvoeringsovereenkomst RijnlandRoute met gemeente Wassenaar 
 

PZH-2020-746468533 Advies 
1. Aan te gaan de Uitvoeringsovereenkomst voor de aanpassingen aan de 

A44 en het onderliggend wegennet in de gemeente Wassenaar tussen 
de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Wassenaar, waarin partijen 
uitvoeringsafspraken maken ten behoeve van de aanleg van de 
RijnlandRoute. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit over de 
uitvoeringsovereenkomst, als bedoeld onder 1, ten behoeve van de 
aanleg van de RijnlandRoute. 

 
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 de heer F. Vermeulen, 
gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de Provincie Zuid-Holland, om de 
uitvoeringsovereenkomst, als bedoeld onder 1,gemeente Wassenaar ten 
behoeve van de RijnlandRoute namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV1 / Vermeulen Beantwoording Statenvragen 3646 van CDA en VVD - Files bij de 
provinciale bruggen in Leiden 
 

PZH-2020-751803683 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer 3646 

van CDA en VVD over files bij provinciale bruggen in Leiden. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen met nummer 3646 van CDA en VVD over files bij 
provinciale bruggen in Leiden. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de exacte 
scopebeschrijving N 206 te schrappen. 

 
 

SV2 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3659 VVD - Verbod op 
gewasbeschermingsmiddelen in (agrarisch) natuurbeheer 
 

PZH-2020-752347158 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3659 van de VVD 

met betrekking tot 'Verbod op gewasbeschermingsmiddelen in 
(agrarisch) natuurbeheer'.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 
Statenvragen 3659 met betrekking tot 'Verbod op 
gewasbeschermingsmiddelen in (agrarisch) natuurbeheer'. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
doen van een juridische check. 

 

 
 
 


