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A1 / Baljeu Financiële verordening 2020 
 

PZH-2020-754971946 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel met betrekking tot de Financiële 

verordening provincie Zuid-Holland 2021. 
2. Te bepalen dat de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021 

wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Financiële verordening 

provincie Zuid-Holland 2021. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- De passage te verwijderen over de hoge schuldquote en dat er daarom 
maatregelen genomen worden; 
- In de verordening artikel 4.6 lid 4 te verduidelijken zodat het op maar 
één manier gelezen kan worden; 
- Te checken of het gaat om de eigen recreatiegebieden en dit, indien 
nodig, te verduidelijken; 
- In het Statenvoorstel te verduidelijken welke aanpassingen van de 
verordening voortkomen uit eigen keuzes en welke uit de BBV; 
- Een was-wordt tabel inzake de verordening toe te voegen als bijlage bij 
het Statenvoorstel; 
- In het Statenvoorstel een passage toe te voegen over het 
vervolgproces; 
- Tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang te maken.  

 
 

A2 / Koning Hoger beroep en voorlopige voorziening van Krimpenerwaard c.s. 
uitspraak weigering ontheffing geitenhouderij 
 

PZH-2020-756185007 Advies 
1. De opstelling van het verweerschrift in het hoger beroep en de voorlopige 

voorziening in handen te geven aan de advocaat die opdracht heeft om GS 
te vertegenwoordigen; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij het voorstel hoger 
beroep en voorlopige voorziening over het voorstel over het hoger beroep 
en voorlopige voorziening van Krimpenerwaard inzake de uitspraak 
weigering ontheffing voor een geitenhouderij.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Koning Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer naar Meeslouwerplas, verzoek 
om onafhankelijk onderzoek Meeslouwerplas 
 

PZH-2020-756099879 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS waarmee zij geïnformeerd worden over het 

voornemen budget beschikbaar te stellen aan de Randstedelijke 
Rekenkamer voor een verzoek van de verschillende omgevingspartijen 
naar onafhankelijk onderzoek van de Meeslouwerplas. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A4 / Koning Provinciaal inpassingsplan warmtetransportleiding Vlaardingen-Den 
Haag - aansluitpunt Delft 

PZH-2020-755397574 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel “Provinciaal inpassingsplan 

warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag - aansluitpunt Delft", waarin 

Provinciale Staten wordt voorgesteld om: 
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1. te besluiten dat het PS- besluit van 18 december 2019 (PS besluit: 

PZH-2019-701444468, documentnummer. PZH-2019-701465582) om 

een Provinciaal inpassingsplan op te stellen, uitvoering te geven aan de 

provinciale coördinatieregeling en de m.e.r.-procedure voor Leiding door 

het Midden, wordt uitgebreid met:  

a. een aansluitpunt bij Delft voor de eventuele aanleg van de 

Westlandleiding en dit aansluitpunt wordt opgenomen in het op te stellen 

Provinciaal Inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den 

Haag, als bedoeld in artikel 3.26 Wro; 

b. het op de vergunningen ten behoeve van het onder 1a genoemde 

aansluitpunt de provinciale coördinatieregeling uit artikel 3.33, eerste lid, 

onder b, van de Wro van toepassing te verklaren. 

 

2. Te bepalen dat het door Provinciale Staten genomen besluit over 

"Provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den 

Haag - aansluitpunt Delft" op de wettelijk voorgeschreven wijze wordt 

gepubliceerd en dat de betrokken bevoegde gezagen hierover schriftelijk 

worden geïnformeerd. 

 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel aan Provinciale 

Staten over het Provinciaal inpassingsplan warmtetransportleiding 

Vlaardingen - Den Haag - aansluitpunt Delft. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Koning Huisvesting vergunninghouders gemeente Rotterdam 
 

PZH-2020-752683620 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan het college van Burgemeesters en Wethouders 

van Rotterdam naar aanleiding van een brief van de gemeente met 
betrekking tot het huisvesten van vergunninghouders.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel om een brief aan 
het college van Burgemeesters en Wethouders van Rotterdam te sturen 
naar aanleiding van een brief van de gemeente met betrekking tot het 
huisvesten van vergunninghouders.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Bom-Lemstra Tussenrapportage Weerkrachtig Zuid-Holland 2020 
 

PZH-2020-751837923 Advies 
1. Vast te stellen de Tussenstand Weerkrachtig Zuid-Holland 2020 waarin 

Gedeputeerde Staten de voortgang schetsen die Provincie Zuid-Holland 
en de inliggende gemeenten en waterschappen maken op de zeven 
ambities van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). 

2. Vast te stellen de brief aan de Staten waarmee Gedeputeerde Staten de 
Tussenstand Weerkrachtig Zuid-Holland 2020 aan de Staten toezenden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het voorstel Tussenstand 
Weerkrachtig Zuid-Holland 2020. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
maken van wijzigingen van ondergeschikt belang.  

 
 

CF3 / Bom-Lemstra Subsidie openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 
2020 
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PZH-2020-753621013 Advies 
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-

Holland 2020. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten 

worden geïnformeerd over het Openstellingsbesluit POP-3 jonge 
landbouwers Zuid-Holland 2020. 

3. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-
Holland 2020 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit 
POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / De Zoete Immaterieel erfgoed, streekgeschiedenis en streektalen 
 

PZH-2020-752426335 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de uitwerking van het 

onderwerp immaterieel erfgoed uit het Coalitieakkoord 2019-2023.   
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de uitwerking van het 

onderwerp immaterieel erfgoed uit het Coalitieakkoord 2019-2023.  
 

Besluit Aangehouden. GS spreken af dat dit onderwerp als bespreekstuk 
terugkomt in de GS-vergadering. 

 
 

CF5 / De Zoete Diverse moties luchtvaart 
 

PZH-2020-753084816 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de afhandeling van 

diverse moties betreffende luchtvaart. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan Provinciale 

Staten over de afhandeling van diverse moties betreffende luchtvaart. 
 

Besluit Aangehouden.  

 
 

CF6 / Baljeu Vaststellen Routeakkoord Staande Mast Route 2020-2026 
 

PZH-2020-754461198 Advies 
1. Aan te gaan het Routeakkoord tussen het IJsselmeer en de Deltawateren 

2020-2026 met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, 
Hoogheemraadschap van Rijnland, ProRail en de gemeenten Alphen aan 
den Rijn, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting Routeakkoord Staande Mast 
Route 2020-2026.  

 
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 de directeur DBI om het Routeakkoord tussen 
het IJsselmeer en de Deltawateren 2020-2026 namens de provincie Zuid-
Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Aangehouden. De stukken moeten afgestemd worden in het PO met 
gedeputeerde Vermeulen.  

 
 

CF7 / Baljeu Samenwerkingsovereenkomst onderzoeks- en ontwikkelproject 
Gridmaster HIC Rotterdam 
 

PZH-2020-754563873 Advies 
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Advies 
1.  Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst onderzoeks- en 

ontwikkelproject Gridmaster HIC Rotterdam met Gasunie, Tennet, 
Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, SmartPort, Stedin, 
Siemens, Quintel, TU Delft en TNO. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
Samenwerkingsovereenkomst onderzoeks-en ontwikkelproject Gridmaster 
HIC Rotterdam. 

3.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de 
Samenwerkingsovereenkomst onderzoeks- en ontwikkelproject Gridmaster 
HIC Rotterdam. 

 
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 J.N. Baljeu, gedeputeerde voor Transitie 
Haven en Industrie van de Provincie Zuid-Holland, om de 
samenwerkingsovereenkomst met Gasunie, Tennet, Havenbedrijf Rotterdam, 
gemeente Rotterdam, SmartPort, Stedin, Siemens, Quintel, TU Delft en TNO, 
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 
NB. Met een beroep op artikel 3, onder b van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt het GS-voorstel en de daarbij 
behorende bijlagen niet actief openbaar gemaakt voordat de 
samenwerkingsovereenkomst onderzoeks- en ontwikkelproject Gridmaster 
HIC 
Rotterdam met Gasunie, Tennet, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente 
Rotterdam, Smartport, Stedin, Siemens, Quintel, TU Delft en TNO, door alle 
partijen is ondertekend. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in 
afstemming met dhr. Potjer: 
- Te checken hoe dit zich verhoudt tot de systeemstudie met onder 
andere netbeheerders; 
- Een check te doen op de termen CO2-vrij en CO2-arm. 

 
 

SV1 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3651 GL - voormalige stort Oirsbeek 
 

PZH-2020-755007496 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3651 GroenLinks – 

voormalige stort Oirsbeek. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

Statenvragen 3651 GroenLinks – voormalige stort Oirsbeek. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Smit Beantwoording statenvragen 3661 fractie PVV - Meld Misdaad Anoniem 
 

PZH-2020-754453802 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3661 van PVV 

over ondersteuning gemeenten Meld Misdaad Anoniem. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen  3661 van PVV over ondersteuning gemeenten Meld 
Misdaad Anoniem. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / De Zoete & 
Vermeulen 

Beantwoording Statenvragen 3673 FVD Inhuur Provincie Zuid-Holland 
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PZH-2020-754430422 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3673 FVD met 

betrekking tot inhuur provincie Zuid-Holland. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3673 FVD met betrekking tot inhuur provincie Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouders De Zoete en 
Vermeulen om: 
- Het antwoord op vraag 4 te herformuleren. Het ging niet alleen om 
mensen die tijdelijk minder werk hadden; 
- De publiekssamenvatting aan te passen, waaronder de eerste zin. 

 
 

SV4 / Vermeulen Beantwoording Statenvragen 3675 van 50PLUS m.b.t. de nieuwe op- en 
afrit van de bouw weg N206 
 

PZH-2020-754852271 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met betrekking tot 

de nieuwe op- en afrit van de bouw weg N206. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen met betrekking tot de nieuwe op- en afrit van de bouw weg 
N206. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV5 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3676 VVD PVV SP CU SGP - Windpark Spui 
 

PZH-2020-754974119  

 

Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3676 van VVD, 

PVV, SP en CU/SGP met betrekking tot Windpark Spui.  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3676 van VVD, PVV, SP en CU/SGP met betrekking tot 
Windpark Spui. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


