
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 
29 SEPTEMBER 2020 

 
Besluitenlijst van de vergadering 22 september 2020 vastgesteld. 

 
 

A1 / Potjer 2e lezing ontwerp Omgevingsbeleid (Omgevingsvisie, 
Omgevingsprogramma, Omgevingsverordening) 
 

PZH-2020-751954135 Advies 
1. In te stemmen met de concept verbeterde Omgevingsvisie. 
2. In te stemmen met het concept Omgevingsprogramma. 
3. In te stemmen met de concept wijzigingen van de Omgevingsverordening. 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de tweede lezing van het 

Omgevingsbeleid. 
 

Besluit Aangehouden. 

 
 

A2 / Koning Evaluatie Woonbarometer 
 

PZH-2020-751717924 Advies 
1. Vast te stellen de verbeterpunten en acties uit hoofdstuk 1 van het verslag 

Gebruiksonderzoek Woonbarometer. 
2. Vast te stellen het format Woonbarometer als uitgangpunt voor de inhoud 

van de Woonbarometer 2020 en latere versies. 
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Gedeputeerde 

Staten het verslag Gebruiksonderzoek Woonbarometer en het format 
Woonbarometer ter informatie aan Provinciale Staten aanbieden. 

4. Vast te stellen de brieven aan de regio’s Alblasserwaard, Drechtsteden, 
Goeree-Overflakkee, Haaglanden, Hoeksche Waard, Holland Rijnland, 
Midden-Holland, Rotterdam, Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en 
IVBN waarmee Gedeputeerde Staten hen informeert over de brief aan PS 
inclusief verslag Gebruiksonderzoek Woonbarometer en format 
Woonbarometer. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Gebruiksonderzoek 
Woonbarometer. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Koning Termijnstellingsbrief aan bevoegde gezagen Warmtetransportleiding 
Vlaardingen-Den Haag 
 

PZH-2020-752205738 Advies 
1. Vast te stellen de brieven aan de bevoegde gezagen betrokken bij de 

Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag en de daarin opgenomen 
termijnstelling voor de ontwerpbesluiten. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij op de hoogte 
worden gehouden van de genomen besluiten en het vervolgproces bij het 
project Warmtetransportleiding Vlaardingen- Den Haag. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brieven aan de bevoegde 
gezagen betrokken bij de Warmtetransportleiding Vlaardingen -Den Haag 
en de daarin opgenomen termijnstelling voor de ontwerpbesluiten. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de laatste 
alinea in de brief aan PS te verwijderen. 

 
 

A4 / Vermeulen Uitvoeringsbesluit fase 2 R-net haltemaatregelen concessiegebied 
Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem (DMG) 
 

PZH-2020-747464115 Advies 
1. Vast te stellen het uitvoeringsbesluit waarin Gedeputeerde Staten een 

uitvoeringsbedrag van € 8 miljoen vrijgeven voor het starten van de fase 2 
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R-net haltemaatregelen in het concessiegebied Drechtsteden-
Molenlanden-Gorinchem. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake het uitvoeringsbesluit 
fase 2 R-net haltemaatregelen in het concessiegebied Drechtsteden-
Molenlanden-Gorinchem. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het uitvoeringsbesluit fase 
2 R-net haltemaatregelen in het concessiegebied Drechtsteden-
Molenlanden-Gorinchem. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A5 / De Zoete PZH Richtlijnen Covid-19 
 

PZH-2020-752062410 Advies 
1. Vast te stellen de PZH Richtlijnen Covid-19. 
2. Te bepalen dat de provinciesecretaris bevoegd is om wijzigingen in de 

PZH Richtlijnen Covid-19 door te voeren, met dien verstande dat - indien 
de betreffende wijziging de expliciete bevoegdheid is van het college van 
Gedeputeerde Staten - deze altijd eerst aan het college ter besluitvorming 
wordt voorgelegd. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting PZH Richtlijnen Covid-19.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A6 / 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 Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de brief 
met het behandelvoorstel tegelijkertijd met de begroting naar PS te 
sturen waarbij in de brief duidelijk wordt aangegeven wat wel en wat niet 
kan, gelet op het beschikbare budget. 

 
 

CF1 / Bom-Lemstra Partnerovereenkomst PlanetB.io 
 

PZH-2020-745194462 Advies 
1. Te bekrachtigen het aangaan van de Partnerovereenkomst PlanetB.io 

inzake de ontwikkeling van de Biotech Campus Delft als open innovatie 
ecosysteem voor industriёle biotechnologie en synthetische biologie, om 
de transitie naar een circulaire “biobased” economie te versnellen, 
continuering en actualisatie van de bestaande samenwerkingsafspraken 
met DSM Nederland B.V., Gemeente Delft, Technische Universiteit Delft 
en InnovationQuarter B.V.. 

2. In te stemmen met toetreding van Gedeputeerde Bom-Lemstra tot de 
Raad van Toezicht van de Stichting PlanetB.io. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan van de 
Partnerovereenkomst PlanetB.io io inzake de ontwikkeling van de Biotech 
Campus Delft als open innovatie ecosysteem voor industriёle 
biotechnologie en synthetische biologie, om de transitie naar een circulaire 
“biobased” economie te versnellen, continuering en actualisatie van de 
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bestaande samenwerkingsafspraken met DSM Nederland B.V., Gemeente 
Delft, Technische Universiteit Delft en InnovationQuarter B.V.. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming 
door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem 
om in dit geval de ondertekening van de Partnerovereenkomst door mevrouw 
A. Bom-Lemstra namens de Provincie Zuid-Holland, te bekrachtigen 
overeenkomstig artikel 3:29, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Bom-Lemstra Green Deal Catering, Eten uit de Korte Keten 
 

PZH-2020-752169302 Advies 
1. Aan te gaan de Green Deal Catering, Eten uit de Korte Keten met de 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies 
Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, 
Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, inhoudende dat de 
provincie Zuid-Holland zich inspant de inkoop van lokale producten, 
producten uit Nederland, producten met bekende herkomst en producten 
met 0-1 tussenschakel voor de eigen catering te vergroten, en zich inspant 
bij te dragen aan kennisdeling en informatie uitwisseling.  

2. De portefeuillehouder land- en tuinbouw te mandateren om tekstuele 
wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen in de Green Deal 
Catering, Eten uit de Korte Keten.   

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Green Deal Catering, Eten 
uit de Korte Keten.  

 
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 mevr. Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde voor 
Economie en innovatie, Land- en tuinbouw (inclusief faunabeheer), Gezond en 
veilig (milieu, bodem, klimaatadaptatie), om de Green Deal Catering, Eten uit 
de Korte Keten met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de 
provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, 
Utrecht, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg namens de 
provincie Zuid-Holland te ondertekenen.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Ruimte voor Lopen 
 

PZH-2020-751134430 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan het platform Ruimte voor Lopen waarin wordt 

aangegeven dat met instemming is kennisgenomen van de concept 
Strategische agenda 2021-2030 en het concept Activiteitenprogramma 
2021-2025 van dit platform. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het platform Ruimte 
voor Lopen. 

3. Te bepalen dat de bijlagen ‘Concept Strategische agenda 2021-2030 
Concept-tekst definitieve versie 20 juli’ en ‘Concept Activiteitenprogramma 
definitieve versie 20 juli’ niet actief openbaar gemaakt worden met een 
beroep op artikel 3, onder b van de Beleidsregel actieve openbaarheid 
Zuid-Holland 2017. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Ruimte voor Lopen.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 
29 SEPTEMBER 2020 

 
Besluitenlijst van de vergadering 22 september 2020 vastgesteld. 

 
 

 

CF4 / Potjer Monitor leefomgeving Zuid-Holland en doelmatigheid en doeltreffendheid 
van het provinciaal beleid 
 

PZH-2020-752440640 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS ‘monitor leefomgeving Zuid-Holland en 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het provinciaal beleid’ waarin 
Provinciale Staten worden geïnformeerd over het zichtbaar maken van de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het provinciaal beleid. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan PS ‘monitor 
leefomgeving Zuid-Holland en doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
provinciaal beleid’. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Baljeu Voortgangsrapportages waterschappen regionale keringen 2019 
 

PZH-2020-735323042 Advies 
1. Vast te stellen de samenvatting Voortgangsrapportages regionale 

waterkeringen 2019 waarin de voortgang wordt beschreven van de 
verbeteropgave aan de regionale waterkeringen van de in Zuid-Holland 
gelegen waterschappen tot eind 2019.  

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij worden 
geïnformeerd over de Voortgangsrapportages regionale waterkeringen 
2019. 

3. Vast te stellen de brief aan het waterschap Rivierenland (mede namens de 
provincie Utrecht te versturen) met de reactie op de ingediende 
voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2019. 

4. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Rijnland (mede 
namens de provincie Noord-Holland te versturen) met de reactie op de 
ingediende voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2019. 

5. Vast te stellen de brief aan het waterschap Hollandse Delta met de reactie 
op de ingediende voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2019. 

6. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard met de reactie op de ingediende voortgangsrapportage 
regionale waterkeringen 2019. 

7. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Delfland met de 
reactie op de ingediende voortgangsrapportage regionale waterkeringen 
2019. 

8. Vast te stellen de machtigingsbrief aan de Provincie Noord-Holland voor 
gezamenlijke beantwoording waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

9. Vast te stellen de machtigingsbrief aan de Provincie Utrecht voor 
gezamenlijke beantwoording Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden  

10. Vast te stellen de brief aan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (om 
mede namens de provincie Zuid-Holland te versturen door de Provincie 
Noord-Holland) met de reactie op de ingediende voortgangsrapportage 
regionale waterkeringen 2019. 

11. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden (mede namens de provincie Zuid-Holland te versturen door de 
Provincie Utrecht) met de reactie op de ingediende voortgangsrapportage 
regionale waterkeringen 2019. 

12. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
Voortgangsrapportages regionale waterkeringen 2019. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV1 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3647 van de PVV betreffende veiligheid 
kust Zuid-Holland 
 

PZH-2020-752536286 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen van de PVV (3647) 

met betrekking tot veilige kust Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen van de PVV (3647) met betrekking tot veilige kust Zuid-
Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Vermeulen Beantwoording Statenvragen 3658 van de VVD over Provinciale 
bereikbaarheidssubsidies zijn geen dwangmiddel 
 

PZH-2020-752340353 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3658 van de VVD 

over Provinciale bereikbaarheidssubsidies zijn geen dwangmiddel; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de beantwoording 

van de Statenvragen 3658 van de VVD over Provinciale 
bereikbaarheidssubsidies zijn geen dwangmiddel. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

 
 
 




