
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 6 OKTOBER 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 29 september 2020 vastgesteld. 
 
 

A1 / Potjer Afdoeningsvoorstel moties 857-858-859 warmtehoofdinfrastructuur 
 

PZH-2020-752049523 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met betrekking tot de 

afdoening van de moties 857, 858 en 859 over de 
warmtehoofdinfrastructuur 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel met betrekking tot 
de afdoening van moties 857-858-859 over de warmtehoofdinfrastructuur 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS: 
- Ook het amendement 657 ‘Warmtenet in publieke handen’ aan te halen 
welke in dezelfde PS-vergadering is aangenomen; 
- De reactie van de DCMR waarnaar verwezen wordt op p.2 als bijlage toe 
te voegen; 
- Op p.3 in de laatste zin ‘GS blijven’ te vervangen door ‘Het college 
blijft’; 
- Consistent om te gaan met afkortingen door deze de eerste keer voluit 
te schrijven, waaronder IPO, VNG, UvW; 
- Witregels toe te voegen tussen de alinea’s; 
- Tekstuele aanpassingen van ondergeschikt belang te maken met het 
oog op ‘Direct duidelijk’, waaronder ‘discriminatoir’. 

 
 

A2 / Baljeu Memorandum of Cooperation Hebei Province 2021-2025 
 

PZH-2020-744920640  
 

Advies 
1. Aan te gaan met de provincie Hebei (China) het Memorandum of 

Cooperation 2021-2025. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij geïnformeerd 

worden over het Memorandum en het programma van de Hebei Week. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan van het 

Memorandum of Cooperation 2021-2025 met de provincie Hebei (China) 
en het programma van de Hebei Week 2020. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
GS-voorstel op p.2 en in de brief aan PS op p.2 in de alinea ‘Tijdens de 
handelsmissie …’ toe te voegen dat de PZH-Hebei Expert Working Group 
zowel de provincie Hebei als de provincie Zuid-Holland kan adviseren. 

 
 

A3 / Bom-Lemstra Startnotitie Gezond en Veilig 
 

PZH-2020-752505939 Advies 
1. Vast te stellen de Startnotitie Gezond en Veilig.  
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake de "Startnotitie 

Gezond en Veilig". Aan Provinciale Staten wordt met deze brief de 
startnotitie ter bespreking aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Startnotitie Gezond en 
Veilig. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
Startnotitie: 
- De m.e.r.-toets door gemeenten te benoemen; 
- Het binnenklimaat als aandachtspunt bij de bullits op te nemen; 
- Te checken of bij het onderdeel ‘NOVI’ op p.10 de boodschap goed 
geduid is en, indien nodig, aan te passen; 
- Een passage toe te voegen dat er in het IPO aandacht is voor ‘hoe om te 
gaan met ziekenhuiszorg?’; 
- Een verwijzing op te nemen naar het ‘Programma Beter Bestuur’. 
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GS spreken af dat in de volgende versie meer invulling gegeven zal 
worden aan ‘veiligheid’. De nadruk ligt nu vooral op ‘gezond’. GS willen 
een betere balans.  

 
 

A4 / Potjer Ontwerp Omgevingsbeleid najaar 2020 
 

PZH-2020-753228931 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS waarin het Ontwerp-Omgevingsbeleid 2020 

ter bespreking wordt aangeboden. 
2. Te bepalen dat de Ontwerp-Omgevingsvisie, Ontwerp-

Omgevingsverordening en het Ontwerp-Omgevingsprogramma, na 
bespreking door Provinciale Staten voor de duur van zes weken vrij wordt 
gegeven voor inspraak en dat hiertoe de Ontwerp-Omgevingsvisie, 
Ontwerp-Omgevingsverordening en Ontwerp-Omgevingsprogramma 
worden gepubliceerd in het provinciaal blad en de Ontwerp-
Omgevingsvisie, Ontwerp-Omgevingsverordening ook op ruimtelijke 
plannen.nl.  

4. Vast te stellen de Ontwerp-Omgevingsvisie, bestaande uit: 
Deel 1 Introductie op het Omgevingsbeleid, Ambities en sturing, 
Omgevingskwaliteit;  
Deel 2 Beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving.  

5. Vast te stellen het Ontwerp-Omgevingsprogramma. 
6. Vast te stellen de Ontwerp-Omgevingsverordening, inclusief de Ontwerp-

toelichting. 
7. Vast te stellen de ‘publiekssamenvatting’ bij het voorstel Vaststellen 

Ontwerp-Omgevingsbeleid, vrijgave voor inspraak. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de Omgevingsvisie bij onderdeel 6.2.1. de passage over de 
groenblauwe ruimte aan te passen in de zin dat de groenblauwe ruimte 
binnen en buiten het gebouwd gebied een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de gemeenten en de provincie is; 
- In de Omgevingsvisie inzake ‘beleidsbeslissing arbeidsmigranten’ op te 
nemen dat voor de huisvesting van arbeidsmigranten de ladder van 
duurzame verstedelijking van toepassing is; 
- In de Omgevingsvisie bij het onderdeel ‘Windenergie’ toe te voegen dat 
de locaties zijn aangewezen in het Energieakkoord.  
- In het Omgevingsprogramma op p.41 bij de locatie Prisma/Bleizo toe te 
voegen ‘(Lansingerland)’; 
- In het Omgevingsprogramma bij 3.2 ‘duurzame warmte’ de rol 
‘reguleren’ toe te voegen; 
- In de Leefomgevingstoets bij het onderdeel ‘Risico’s op negatieve 
effecten’ te verduidelijken dat er nu al problemen zijn met de energie 
infrastructuur en dat het vraagt om aanpassing van de energie 
infrastructuur; 
- In de brief aan PS op te nemen dat de stukken voor advies aan de PAL 
voorgelegd worden; 
- Een check te doen op de bevoegdheden van PS en GS in dezen (onder 
andere met het oog op het programma ruimte en mobiliteit) zodat het 
conform de wet en conform de lijn is die gehanteerd is bij het programma 
Water; 
- De stukken te ontsluiten via de eigen provinciale website in plaats van 
een aparte website. 
 
GS besluiten om in de volgende ronde het principe ‘omgevingskwaliteit’ 
zwaarder te borgen in de stukken.  
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A5 / Potjer Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid najaar 
2020 
 

PZH-2020-753077885 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS “Geactualiseerde versie Lange Termijn 

Agenda Omgevingsbeleid najaar 2020”.  
2. Vast te stellen de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda 

Omgevingsbeleid najaar 2020” waarin actualisaties zijn opgenomen ten 
aanzien van wijzigingen en ontwikkelingen van het Omgevingsbeleid. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting Geactualiseerde versie Lange 
Termijn Agenda Omgevingsbeleid najaar 2020. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de LTA 
de passage bij ‘Bos en Bomenbeleid’ op p.9/10 aan te passen. De huidige 
passage kan ten onrechte het beeld doen ontstaan dat het ontwerp een 
jaar te laat is.  

 
 

CF1 / De Zoete Verlening begrotingsubsidies uit restbudget voor restauratie en 
herbestemming rijksmonumenten 
 

PZH-2020-752963971 Advies 
1. Te verlenen een begrotingssubsidie 2021-2022 van maximaal: 

a. € 0,3 miljoen aan Stichting Boerderij “De Vlietwoning” als bijdrage aan 
de glazen overkapping van Boerderij “De Vlietwoning” te Naaldwijk, 
onder voorbehoud van instemming met het hiertoe strekkende 
subsidiebesluit door Provinciale Staten en onder voorbehoud van de 
onherroepelijke omgevingsvergunning waarbij het meerdere 
gevraagde bedrag van € 175.000,00 geweigerd wordt; 

b. € 0,22 miljoen aan Fort 1881 B.V. ten behoeve van de restauratie van 
de Commandantswoning en de Fortwachterswoning gelegen op het 
complex van het Fort 1881 in Hoek van Holland, onder voorbehoud 
van instemming met het hiertoe strekkende subsidiebesluit door 
Provinciale Staten en onder voorbehoud van de onherroepelijke 
omgevingsvergunning waarbij het meerdere gevraagde bedrag van 
€ 24.054,29 geweigerd wordt; 

c. € 0,25 miljoen aan de Gemeente Hoeksche Waard als bijdrage aan de 
herbestemming van fort Buitensluis, onder voorbehoud van 
instemming met het hiertoe strekkende subsidiebesluit door 
Provinciale Staten en onder voorbehoud van de onherroepelijke 
omgevingsvergunning; 

d. € 0,1 miljoen aan Vlaardingen Fishery Ventures B.V. voor de 
reconstructie en herbestemming van de loods met repenzolder aan de 
Koningin Wilhelminahaven te Vlaardingen, onder voorbehoud van 
instemming met het hiertoe strekkende subsidiebesluit door 
Provinciale Staten en onder voorbehoud van de onherroepelijke 
omgevingsvergunning. 

2. Vast te stellen de subsidieverleningsbeschikkingen aan: 

a. Stichting Boerderij “De Vlietwoning”; 

b. Fort 1881 B.V.; 

c. Gemeente Hoeksche Waard; 

d. Vlaardingen Fishery Ventures B.V.   
3. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt 

voorgesteld in te stemmen met het opnemen op de begroting 2021 van de 
subsidies als bedoeld onder adviespunt 2. 

4. Vast te stellen de publieksamenvatting bij het voorstel voor verlening 
begrotingssubsidies uit restbudget voor grote restauratie- en 
herbestemmingsopgaven rijksmonumenten. 

5. Vast te stellen het persbericht bij het voorstel voor verlening 
begrotingssubsidies uit restbudget voor grote restauratie- en 
herbestemmingsopgaven rijksmonumenten. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF2 / De Zoete Verlenen machtiging voor afgeven van toegankelijkheidsverklaring als 
bedoeld in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid 
 

PZH-2020-753091760 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot machtiging voor het afgeven van de 

toegankelijkheidsverklaring als bedoeld in het Tijdelijk besluit digitale 
toegankelijkheid overheid. 

2. Te bepalen dat het besluit tot machtiging voor het afgeven van de 
toegankelijkheidsverklaring als bedoeld in het Tijdelijk besluit digitale 
toegxankelijkheid overheid wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot machtiging 
voor het afgeven van de toegankelijkheidsverklaring als bedoeld in het 
Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Ontheffing Omgevingsverordening Zuid-Holland ten behoeve van het 
project Ypenburgbocht - Maredijklocatie  
 

PZH-2020-751897307 Advies 
1. Te verlenen de gevraagde ontheffing ex art 6.29 van de 

Omgevingsverordening Zuid-Holland ten behoeve van het project 
‘Ypenburgbocht / Maredijklocatie’ te Leiden, onder het voorbehoud dat de 
reacties uit Provinciale Staten geen aanleiding geven tot heroverweging 
van het genoemde besluit. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het besluit om 
ontheffing te verlenen op basis van de “Protocolafspraken met betrekking 
tot de Wro bevoegdheden van PS en GS” aan Provinciale Staten wordt 
aangeboden. 

3. Vast te stellen de brief aan de gemeente Leiden inzake de ontheffing ex 
art. 6.29 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland ten behoeve van het 
project ‘Ypenburgbocht / Maredijklocatie’ te Leiden. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de verlening van de 
ontheffing ex art. 6.29 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland ten 
behoeve van het project ‘Ypenburgbocht / Maredijklocatie’ te Leiden en 
deze te publiceren na afloop van de voorhangprocedure, waarbij minder 
dan twee fracties aanleiding zagen de ontheffing te agenderen, of nadat 
de ontheffing in positieve zin is besproken in de commissie Ruimte, 
Wonen en Economie. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Koning Subsidies Waterrecreatie, Stad-landverbindingen, Fysieke knelpunten in 
de beweegvriendelijke leefomgeving en Ruiter- en menpaden 
 

PZH-2020-735001174 Advies 
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Groen 

Zuid-Holland 2016 ten aanzien van paragraaf 2.4 en 2.11; 
2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie stad-land verbindingen 

Zuid-Holland 2020; 
3. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie oplossen fysieke 

knelpunten Zuid-Holland 2020; 
4. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-

Holland 2020; 
5. Vast te stellen het Besluit tot verhoging van het deelplafond voor herstel- 

en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden Zuid-Holland 2020; 
6. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten 

worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van de 
Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 ten aanzien van paragraaf 2.4 
en 2.11, het Openstellingsbesluit subsidie stad-land verbindingen Zuid-
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Holland 2020, het Openstellingsbesluit subsidie oplossen fysieke 
knelpunten Zuid-Holland 2020, het Openstellingsbesluit subsidie 
waterrecreatie Zuid-Holland 2020 en Besluit tot verhoging van het 
deelplafond voor herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden 
Zuid-Holland 2020; 

7. Te bepalen dat het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Groen 
Zuid-Holland 2016 ten aanzien van paragraaf 2.4 en 2.11, het 
Openstellingsbesluit subsidie stad-land verbindingen Zuid-Holland 2020, 
het Openstellingsbesluit subsidie oplossen fysieke knelpunten Zuid-
Holland 2020, het Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-
Holland 2020 en Besluit tot verhoging van het deelplafond voor herstel- en 
inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden Zuid-Holland 2020 na 
publicatie in het Provinciaal Blad in werking treden; 

8. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Besluit tot wijziging van 
de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 ten aanzien van paragraaf 
2.4 en 2.11, het Openstellingsbesluit subsidie stad-land verbindingen 
Zuid-Holland 2020, het Openstellingsbesluit subsidie oplossen fysieke 
knelpunten Zuid-Holland 2020, het Openstellingsbesluit subsidie 
waterrecreatie Zuid-Holland 2020 en Besluit tot verhoging van het 
deelplafond voor herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden 
Zuid-Holland 2020. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Baljeu Legesverordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2021 
 

PZH-2020-751729725 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij de Legesverordening 

Omgevingsrecht Zuid-Holland 2021 ter vaststelling aan Provinciale Staten 
wordt aangeboden. 

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

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Legesverordening 
Omgevingsrecht Zuid-Holland 2021. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Vermeulen Besluit tot vaststelling deelplafonds Subsidieregeling mobiliteit Zuid-
Holland 2017 voor het jaar 2021 
 

PZH-2020-751377440 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 

2021 voor de paragrafen 9, 12, 13, 16, 16B en 17 van de Subsidieregeling 
mobiliteit Zuid-Holland 2017, onder voorbehoud van het besluit tot 
vaststelling van het hoofdplafond voor de paragrafen 9, 12, 13, 16, 16B en 
17 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 door Provinciale 
Staten;  

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het besluit tot 
vaststelling deelplafonds voor het jaar 2021 van de Subsidieregeling 
mobiliteit Zuid-Holland 2017; 

3. Te bepalen dat het besluit tot vaststelling deelplafonds voor het jaar 2021 
van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 door Gedeputeerde 
Staten gelijktijdig met de kennisgeving van de vaststelling van het 
hoofdplafond wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Besluit tot 
vaststelling deelplafonds voor het jaar 2021 van de Subsidieregeling 
Mobiliteit Zuid-Holland 2017. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF7 / Baljeu Wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen en 
Begroting 2021 Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen 
 

PZH-2020-753272024 Advies 
1. Vast te stellen de concept begroting 2021 van het Provinciaal Fonds 

Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland en het concept besluit tot 
wijziging van de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen 
provincie Zuid-Holland 2014. 

2. Vast te stellen het statenvoorstel ‘Begroting 2021 Provinciaal Fonds 
nazorg gesloten stortplaatsen en wijziging tarieventabel in de verordening 
nazorgheffing' waarin wordt voorgesteld: 
a) De begroting 2021 van het Provinciaal Fonds Nazorg gesloten 

stortplaatsen Zuid-Holland vast te stellen; 
b) Het wijzigingsbesluit van de Verordening nazorgheffing gesloten 

stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2014 vast te stellen. 
3. De eerste portefeuillehouder te machtigen technische vragen van 

Provinciale Staten te beantwoorden. 
4. Te bepalen dat na vaststelling door Provinciale Staten van de onder 2b) 

vermelde wijzigingsbesluit van de Verordening nazorgheffing gesloten 
stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2014, deze wordt gepubliceerd in het 
Provinciaal Blad. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel ‘Begroting 2021 
Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen en wijziging 
tarieventabel in de verordening nazorgheffing’. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
stukken de accurate peildatum te verwerken.  

 
 

SV1 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3645 PVV Voorkom hogere energie-
rekeningen voor onze burgers 
 

PZH-2020-753480791 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen met nummer 

3645 van de PVV over het voorkomen van hogere energierekeningen 
voor onze burgers;  

2. Vast te stellen publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
schriftelijke vragen met nummer 3645 van de PVV over het voorkomen 
van hogere energierekeningen voor onze burgers. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3657 Groep GO Noodvoorziening 
waterschappen 
 

PZH-2020-752531954 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen van Groep GO met 

betrekking tot noodvoorzieningen waterschappen (3657) . 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen van Groep GO met betrekking tot noodvoorzieningen 
waterschappen (3657). 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Vermeulen Beantwoording Statenvragen 3662 50 PLUS OV verbinding Unmanned 
Valley 
 

PZH-2020-752952186 Advies 
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1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3662 van 
50PLUS over de openbaar vervoerverbinding met Unmanned Valley in 
Valkenburg. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
schriftelijke vragen 3662 van 50PLUS over de openbaar 
vervoerverbinding met Unmanned Valley in Valkenburg. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Bom-Lemstra Beantwoording schriftelijke vragen 3663 van het CDA met betrekking tot 
cofinanciering LEADER 
 

PZH-2020-752939342 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3663 van het 

CDA met betrekking tot cofinanciering LEADER. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

schriftelijke vragen 3663 van CDA met betrekking tot cofinanciering 
LEADER. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV5 / Smit Beantwoording Statenvragen 3665 van GroenLinks over Nissewaard 
aangifte 
 

PZH-2020-752938615 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3665 van de fractie 

GroenLinks inzake Nissewaard aangifte 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

Statenvragen 3665 van de fractie GroenLinks inzake Nissewaard aangifte 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om ten 
aanzien van het antwoord op vraag 7: 
- Te checken of er sprake is van een gerechtelijke procedure of dat er 
alleen een aangifte ligt en het antwoord daarop aan te passen, indien 
nodig; 
- Toe te voegen dat de cdK door de burgemeester is geïnformeerd en dat 
dit geen aanleiding gaf om er verder actie op te ondernemen.  

 
 
 
 


