
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 12 OKTOBER 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering  6 oktober 2020 vastgesteld. 
 
 

 

A1 /Potjer Informeren PS stand van zaken Bos- en bomenbeleid 
 

PZH-2020-752939631 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee Provinciale Staten 

worden geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. Bos- en 
bomenbeleid. 

2. Vast te stellen de notitie, Groeimodel Bos- en bomenbeleid. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de stand van zaken m.b.t. het 

Bos- en bomenbeleid. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In het GS-voorstel bij het financieel kader de zin ‘Voor dit laatste spoor 
…’ af te zwakken door te verduidelijken dat het vooruitlopend is op de 
mogelijke Rijksmiddelen vanuit het Programma Natuur; 
- In het GS-voorstel bij het financieel kader te verduidelijken dat het 
budget van € 250.000 bekostigd wordt vanuit de mogelijke/verwachte 
Rijksmiddelen Programma Natuur en dat als die Rijksmiddelen er niet 
komen of als dat ontoereikend is, de dekking gezocht moet worden 
binnen het eigen programma (en niet uit de Algemene reserve); 
- In de brief aan PS te verduidelijken hoe de compensatie van gekapt bos 
werkt; 
- In de brief aan PS te verduidelijken dat de compensatie gaat over 
bomenkap buiten de bebouwde kom; 
- In de brief aan PS toe te voegen met welke partijen de provincie 
hierover in gesprek is. 

 
 

A2 / Koning Behandelvoorstel Motie 940 Voorhangproceduren zon en wind op land 
 

PZH-2020-753979174 Advies 
1. Vast te stellen de brief over het behandelvoorstel van de motie 940 

‘Voorhangprocedure wind en zon op land’. 
2. Vast te stellen de publieksamenvatting bij het behandelvoorstel van de 

motie 940 ‘Voorhangprocedure wind en zon op land’. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Baljeu Ontwerp wijziging regels drinkwater 
 

PZH-2020-753956191 Advies 
1. Vast te stellen Ontwerp wijziging regels drinkwater als onderdeel van de 

Provinciale milieuverordening met daarbij horende toelichting.  
2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee de ontwerp wijziging regels 

drinkwater als onderdeel van de Provinciale milieuverordening ter 
bespreking wordt aangeboden. 

3. Te bepalen dat de Ontwerp wijziging regels drinkwater als onderdeel van 
de Provinciale milieuverordening na bespreking door Provinciale Staten 
voor de duur van zes weken vrij wordt gegeven voor inspraak en dat 
hiertoe de Ontwerp wijziging regels drinkwater als onderdeel van de 
Provinciale milieuverordening worden gepubliceerd in het provinciaal blad 
en op ruimtelijke plannen.nl. 

4. Vast te stellen de ‘publiekssamenvatting’ bij het voorstel Ontwerp wijziging 
regels drinkwater, vrijgave voor inspraak. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan PS de afkorting ‘Asv’s’ de eerste keer voluit te schrijven; 
- In de brief aan PS op p.3 bij het onderdeel ‘Omgevingswet/ 
Omgevingsverordening’ toe te voegen per wanneer de Omgevingswet in 
werking treedt; 
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- Een check te doen op de bijlagen: zijn alle bijlagen bijgevoegd en 
duidelijk aangeduid/genummerd? Zie o.a. artikel 3, lid 1 waar verwezen 
wordt naar de kaart in bijlage 3. Indien nodig, wordt dit aangepast. 

 
 

A4 / Baljeu Bestuurlijk convenant AWZI Nieuwe Waterweg 
 

PZH-2020-753855497 Advies 
1.  Aan te gaan het "Bestuurlijk convenant Collectieve zuivering AWZI Nieuwe 

Waterweg" met het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente 
Westland en de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid 
Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A., inhoudende dat de provincie 
bereid is financiële zekerheid te stellen onder de in het bestuurlijk 
convenant opgenomen randvoorwaarden. 

2.  Kennis te nemen van de concept Overeenkomst strekkende tot de 
collectieve verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 
uit afvalwater door het Hoogheemraadschap van Delfland. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting tot het aangaan van een 
 bestuurlijk convenant met het Hoogheemraadschap Delfland, de gemeente 

Westland en de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid 
Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A. 

4.  Vast te stellen de GS-brief waarmee provinciale staten worden 
geïnformeerd over het door GS aangaan van het bestuurlijk convenant.  

 
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 
gedeputeerde J.N. Baljeu om het bestuurlijk convenant met het 
Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland en de 
Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A. namens de 
provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een 
juridische check te doen om te bezien: 
- Of het convenant als negatief bijeffect kan hebben dat er voor de 
deelnemers minder stimulans is om af te bouwen met niet-afbreekbare 
gewasbeschermingsmiddelen en over te stappen op biologisch 
afbreekbare gewasbeschermingsmiddelen; 
- Of in het convenant opgenomen kan worden dat 
gewasbeschermingsmiddelen biologisch afbreekbaar moeten zijn.  

 
 

A5 / Bom-Lemstra Convenant Broekpolder 
 

PZH-2020-753875733 Advies 
1. Aan te gaan het Convenant Broekpolder2040, waarmee provincie Zuid-

Holland verklaart te beogen, samen met Coöperatie Broekpolder 2040, 
gemeente Westland en Hoogheemraadschap Delfland, te werken in een 
innovatief gebiedsproces met als doel het gezamenlijk ontwikkelen van 
een toekomstbestendig glastuinbouwgebied om goed te kunnen wonen, 
werken en recreëren. Hiermee beoogt de provincie bij te dragen aan het 
belang van toekomstbestendige glastuinbouw, goede bereikbaarheid, 
energietransitie en duurzaam waterbeheer in dit gebied.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS voorstel Ondertekening 
Convenant Broekpolder2040;  

3. Vast te stellen de GS-brief aan PS met betrekking tot de ondertekening 
Convenant Broekpolder2040. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming 
door GS, bevoegd is 
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de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te 
geven aan 
mevrouw A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde Greenports van de Provincie 
Zuid-Holland, om het Convenant Broekpolder2040 namens de Provincie Zuid-
Holland te ondertekenen, samen met Coöperatie Broekpolder 2040, gemeente 
Westland en Hoogheemraadschap Delfland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A6 / Vermeulen GS-brief aan Recreatiecentrum Vlietland n.a.v. verzoek om inmenging in 
conflict met Comol5 over gebruik parkeerterrein 
 

PZH-2020-753055996 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan Recreatiecentrum Vlietland B.V. n.a.v. 

verzoek om inmenging in conflict met Comol5 over gebruik parkeerterrein 
(bijlage 1), waarin provincie aangeeft geen gehoor te zullen geven aan het 
verzoek om op te treden tegen Comol5. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de GS-brief 
aan Recreatiecentrum Vlietland B.V. n.a.v. verzoek om inmenging in 
conflict met Comol5 over gebruik parkeerterrein. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de stukken te benadrukken dat Comol5 pacht van RCV en dat het om 
een overeenkomst gaat tussen deze twee partijen; 
- De GS-brief aan RCV ter informatie aan PS te versturen middels een GS-
brief aan PS. 

 
 

A7 / Vermeulen Informeren PS over de impact van het coronavirus op het openbaar 
vervoer 
 

PZH-2020-754321342 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de impact van het 

coronavirus op het openbaar vervoer. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de impact van het 

coronavirus op het openbaar vervoer. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS toe te voegen dat een bezettingsgraad van 100% in het OV 
op dit moment niet mogelijk is, omdat passagiers afstand moeten 
houden i.v.m. corona.  Niet alle zit- en staplaatsen kunnen daardoor 
gebruikt worden, waardoor je op een lagere bezetting uitkomt. 

 
 

A9 / Baljeu Behandelvoorstel Motie 943 
 

PZH-2020-753808393 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS met het behandelvoorstel motie 943 

“wijziging groot project LoO” (kenmerk PZH-2020-754705439). 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over behandelvoorstel Motie 943 

Wijziging groot project LoO. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Bom-Lemstra Beslissing op bezwaar Aannemingsbedrijf Maarten v. Rijn BV lasten 
onder dwangsom teveel opgeslagen metaalafval en acceptatie en opslag 
onvergunde afvalstoffen 
 

PZH-2020-753326400 Advies 
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1. Ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten te handhaven, 
conform het advies van de bezwarencommissie, de bezwaren van 
Aannemingsbedrijf Maarten van Rijn B.V. van 31 maart 2020 tegen het 
besluit van 16 maart 2020 tot het opleggen van twee lasten onder 
dwangsom vanwege teveel opgeslagen metaalafval en de acceptatie en 
opslag van onvergunde afvalstoffen het besluit van 30 maart 2020 tot 
afwijzing van het verzoek om verlenging van de begunstigingstermijn 
behorende bij de twee lasten onder dwangsom.  

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan 
Aannemingsbedrijf Maarten van Rijn B.V.. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar 
aan Aannemingsbedrijf Maarten van Rijn B.V.. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Bom-Lemstra Beslissing op bezwaar Van Leeuwen Containers B.V. LOD wegens 
(glas)afvalstoffen buiten de inrichting en invordering 
 

PZH-2020-752957146 Advies 
1. Conform het advies van de bezwarencommissie het bezwaar van Van 

Leeuwen Containers B.V. van 21 januari 2020 tegen het besluit tot het 
opleggen van een last onder dwangsom vanwege het buiten de inrichting 
geraken van (glas)afvalstoffen van 9 januari 2020 en het besluit tot 
invordering van 12 juni 2020 gegrond te verklaren en het besluit van 9 
januari 2020 gedeeltelijk te herroepen, voor zover het betreft de hoogte 
van de dwangsom, en de bezwaren voor het overige ongegrond te 
verklaren en de bestreden besluiten te handhaven. 

2. Toe te kennen aan bezwaarde een proceskostenvergoeding. 
3. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Van Leeuwen 

Containers B.V.. 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar 

aan Van Leeuwen Containers B.V.. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 

CF3 / Koning Zandwinning Oosterduinse Meer 
 

PZH-2020-751954419 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Noordwijk over de provinciale 

kaders voor zandwinning in het recreatiegebied Oosterduinse Meer; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ontwikkelingen rond het 

Oosterduinse Meer in relatie tot de mogelijkheden voor zandwinning.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / De Zoete Pachtprijzen 2021 
 

PZH-2020-750029010 Advies 
1. Vast te stellen het besluit inhoudende de pachtprijzen 2021 ten behoeve 

van de pachtuitgifte van de gronden in eigendom van de provincie Zuid-
Holland; 

2. Te bepalen dat het besluit inhoudende de pachtprijzen 2021 wordt 
gepubliceerd in het Provinciaal Blad;  

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij zij worden 
geïnformeerd over de pachtprijzen 2021; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake vastgestelde pachtprijzen 
2021. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Te checken of de stukken in lijn zijn met de beantwoording van 
Statenvragen over gewasbeschermingsmiddelen op provinciale 
pachtgronden; 
- In afstemming met dhr. Potjer in de brief aan PS een passage toe te 
voegen over gewasbeschermingsmiddelen op provinciale pachtgronden; 
- In de brief aan PS op p.1, 3e alinea ten aanzien van het Actieplan 
Boerenlandvogels ‘vastgesteld’ te corrigeren in ‘besproken’. 

 
 

CF5 / De Zoete 3e PS Voortgangsrapportage renovatie Gebouw C 
 

PZH-2020-752310385 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de 3e PS 

Voortgangsrapportage renovatie Gebouw C. 
2. Vast te stellen de 3e PS Voortgangsrapportage project Renovatie Gebouw 

C. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de Provinciale 

Staten over de voortgang van de renovatie van Gebouw C. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Potjer Verlenging en wijziging “Convenant en Samenwerkingsovereenkomst 
Open Innovatie Centrum Well Technology en Warmte’ 2018 
 

PZH-2020-752419049 Advies 
1. Aan te gaan de verlenging met 3 jaar middels bijgevoegde Addendum 

van het ‘Convenant Open Innovatie Centrum Well Technology en Warmte’ 
d.d. 20 november 2018’ conform artikel 5.2 van het convenant met het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer 
Nederland (EBN), TNO en Rijswijk. 

2. Aan te gaan de verlenging met 3 jaar en wijziging middels bijgevoegde 
Addendum van de ‘Samenwerkingsovereenkomst Open Innovatie 
Centrum Well Technology en Warmte’ en 20 november 2018’, conform 
artikel 2.6 van de samenwerkingsovereenkomst met Energie Beheer 
Nederland (EBN), TNO en Rijswijk. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over verlenging en wijziging van 
het Convenant en de Samenwerkingsovereenkomst Open Innovatie 
Centrum Well Technology en Warmte’ d.d. 20 november 2018. 

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de verlenging en 
wijziging van het Convenant en de Samenwerkingsovereenkomst Open 
Innovatie Centrum Well Technology en Warmte’ d.d. 20 november 2018. 

 
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 B. Potjer, gedeputeerde van Energie van de 
Provincie Zuid-Holland, om het Addendum van het Convenant en de 
Samenwerkingsovereenkomst met het ministerie van Economische Zaken, 
EBN, gemeente Rijswijk en TNO, namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Koning Beantwoording statenvragen 3660 PVV Geef ondernemers ook Decathlon 
de kans 
 

PZH-2020-754154219 Advies 
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1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3660 van de PVV 
met betrekking tot Decathlon. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
Statenvragen 3660 van de PVV met betrekking tot Decathlon. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Vermeulen Beantwoording statenvragen 3666 VVD SP GL CU SGP CDA - 
Handhaving Covid regels OV 
 

PZH-2020-753580046 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer 3666 

van VVD GL CU SGP en CDA over Handhaving COVID maatregelen 
OV. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
Statenvragen met nummer 3666 van VVD GL CU SGP en CDA over 
Handhaving COVID maatregelen OV. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3669 PvdD - Handhaving overtreding Mooi 
Mekkerland 
 

PZH-2020-753759389 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3669 PvdD - 

Handhaving overtreding Mooi Mekkerland. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3669 PvdD - Handhaving overtreding Mooi Mekkerland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3670 fractie PvdD - Imidacloprid in kassen 
 

PZH-2020-754304295 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3670 van de Partij 

voor de Dieren met betrekking tot het gebruik van imidacloprid in kassen.  
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3670 van de Partij voor de Dieren met betrekking tot het 
gebruik van imidacloprid in kassen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV5 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3671 PVV - Mogelijk aan alle windparken 
onterecht vergunning verleend 
 

PZH-2020-754179940 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3671 van de PVV 

met betrekking tot mogelijk onterecht verleende vergunning aan alle 
windparken. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 
Statenvragen 3671 van de PVV met betrekking tot mogelijk onterecht 
verleende vergunning aan alle windparken. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 


