
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 7 JULI 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 30 juni 2020 vastgesteld. 
 
 

A1 / Potjer Eerste lezing Concept Omgevingsvisie Provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2020-744802034 Advies 
1. Kennis te nemen van de concept verbeterde Omgevingsvisie 2020. 
2. Vast te stellen de structuur en het begrippenkader voor de verbeterde 

Omgevingsvisie, het Omgevingsprogramma en de begroting. 
3. Uitvoering te geven aan de ontwikkelrichting voor de beleidskeuzes, 

namelijk dat die één op één gaan aansluiten op de beleidsprestaties uit de 
begroting, conform de toezegging aan Provinciale Staten in de gewijzigde 
begroting 2020. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de eerste lezing van de 
concept Omgevingsvisie. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies 4. 
 
Ten aanzien van adviespunt 1 besluiten GS dat bij de tweede lezing in de 
Omgevingsvisie meegenomen moet zijn:  
- De ruimtelijke kwaliteit en hoe dit te borgen;  
- Het afwegingskader en de provinciale belangen. Nu wegen alle doelen 
even zwaar. GS willen meer prioritering aangeven in wat de provincie 
belangrijk vindt in een gebied. Duidelijk moet zijn hoe de provincie tot 
keuzes komt. De Omgevingsvisie moet richting geven aan inwoners en 
partijen. 
 
Ten aanzien van de adviespunten 2 en 3 besluiten GS dat de aansluiting 
bij de Begroting niet te star vormgegeven moet worden, omdat dit niet 
voor alle modules zal werken. GS willen een meer modulaire aanpak.  
Dhr. Potjer en mevr. Baljeu bekijken gezamenlijk hoe er in de tweede 
lezing vorm gegeven kan worden aan de aansluiting bij de 
beleidsprestaties uit de Begroting met het oog op het in GS gevoerde 
gesprek.  
 
Daarnaast spreken GS ten aanzien van de tweede lezing af dat: 
- Het aantal beleidskeuzes teruggedrongen wordt, onder andere door het 
samenvoegen van beleidskeuzes; 
- Er ook ruimte moet zijn voor beleidsrijke wijzigingen; 
- Er deze week een rondje langs de GS-leden in de PO’s wordt gemaakt 
voor het ophalen van inhoudelijke punten.  

 
 

A2 / Koningr Concept RES Drechtsteden 
 

PZH-2020-745045077 Advies 
1. Kennis te nemen van de concept-RES Drechtsteden. 
2. Vast te stellen de brief aan de bestuurlijke trekker van de RES regio 

Drechtsteden waarin GS aangeven akkoord te gaan met verzending van 
de concept-RES naar het Nationaal Programma RES. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de concept-RES en 
de brief aan de bestuurlijke trekker van de RES regio Drechtsteden ter 
informatie worden toegestuurd. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de concept-RES 
Drechtsteden. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Vermeulen Stand van zaken R-net Rotterdam Oud-Beijerland  
 

PZH-2020-744798890 Advies 
1. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd 

over de ontwikkeling van de R-netverbinding Rotterdam Zuidplein – Oud-
Beijerland en de onderhandelingen over een mogelijke verlenging van de 
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huidige concessie Hoeksche Waard – Goeree-Overflakkee met 
Connexxion. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het voorstel stand van zaken 
R-net Rotterdam Zuidplein - Oud-Beijerland 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A4 / Koning Stand van zaken motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland 
 

PZH-2020-744493202  
 

Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten 

worden geïnformeerd over de voortgang en vooruitblik van de uitvoering 
van motie 867 geluidbeperkende maatregelen Vlietland. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij het voorstel ‘stand 
van zaken motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland’. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A5 / Koning Regiodeal Drechtsteden en Gorinchem 
 

PZH-2020-744487993 Advies 
1. Aan te gaan de Regiodeal Drechtsteden - Gorinchem ‘Investeren in 

mensen. Goed leven in een maritieme topregio’ met: de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Staatsecretaris van 
Economische Zaken en Klimaat, de Staatsecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Drechtssteden, het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Gorinchem.  

2. Aan te gaan de Bestuurlijke overeenkomst Regiodeal Drechtsteden – 
Gorinchem met: het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Gorinchem en het dagelijks bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten 'Regiodeal Drechtsteden – 
Gorinchem en stand van zaken 3e tranche Regiodeals' en te besluiten dat 
deze pas verzonden wordt op het moment dat de leden van de Tweede 
Kamer als eerste kennis hebben kunnen nemen van deze Regiodeal. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Regiodeal 
Drechtsteden – Gorinchem. 

 
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. A.L. Koning, gedeputeerde voor Wonen, 
Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Sport van de Provincie Zuid-Holland, om 
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen: 
- de Regiodeal Drechtsteden – Gorinchem ‘Investeren in mensen. Goed 

leven in een maritieme topregio’ met de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Staatsecretaris van 
Economische Zaken en Klimaat, de Staatsecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Drechtssteden, het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Gorinchem. 

- de Bestuurlijke overeenkomst Regiodeal Drechtsteden – Gorinchem met: 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem 
en het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Drechtsteden. 
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N.B. Met een beroep op artikel 3 van het besluit Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het 
(moment van) publiceren van het besluit en de onderliggende stukken. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS: 
- Op p.1 in de tussenkop ‘’Investeren in mensen … maritieme topregio’ 
ook het ecosysteem maakindustrie te noemen; 
- Op p.2 een uitgebreidere toelichting op te nemen over de 
bedrijfsverplaatsing van de firma Dolderman; 
- Uitgebreider in te gaan op natuur door de link te benoemen met onder 
andere het waterpark.  

 
 

A6 / Koning Vooroverleg voorontwerp inpassingsplan Warmtetransportleiding 
Vlaardingen - Den Haag 
 

PZH-2020-743820373 Advies 

1. Vast te stellen het voorontwerp van het inpassingsplan 

Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag en deze met de 

onderzoeken vrij te geven ten behoeve van het vooroverleg in het kader 

van artikel 3.1.1 Bro met overlegpartners zijnde: Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat; Rijkswaterstaat; Hoogheemraadschap 

van Delfland; Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; Veiligheidsregio 

Haaglanden en de Gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, 

Delft, Rijswijk en Den Haag. 

2. Vast te stellen de brief aan deze overlegpartners waarin zij in de 

gelegenheid worden gesteld om op het voorontwerp inpassingsplan te 

reageren. 

3. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten 

over het besluit inzake het vooroverleg over het voorontwerp 

inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit inzake het 

vooroverleg over het voorontwerp inpassingsplan Warmtetransportleiding 

Vlaardingen – Den Haag. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
De portefeuillehouder zoekt ten aanzien van beschermde soorten uit 
waar de vergunningaanvraag ingediend moet worden en wie er toetst in 
verband met de passage dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij het 
ministerie van EZ zou liggen. De portefeuillehouder neemt dit mee in de 
volgende stap.  

 
 

A7 / Koning Brief aan Stichting Den Haag Fossielvrij 
 

PZH-2020-744650532 Advies 
1. Vast te stellen dat de op 10 juni 2020 ontvangen zienswijze van de 

stichting Den Haag Fossielvrij niet ontvankelijk wordt verklaard en in de 
antwoordbrief op te nemen dat de ontvangen zienswijze inhoudelijk zal 
worden bekeken en dat zo spoedig mogelijk na het zomerreces er een 
reactie op wordt geven. 

2. Vast te stellen de brief aan Den Haag Fossielvrij waarmee zij op de hoogte 
worden gebracht van het genomen besluit.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het genomen besluit om een 
brief aan de Stichting Den Haag Fossielvrij te sturen.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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A8 / Smit Overzicht 7 juli maatregelen en actualiteit n.a.v. ontwikkelingen 
coronavirus 
 

PZH-2020-746170665 Advies 
1. Vast te stellen het overzicht 7 juli 2020 met actualiteiten naar aanleiding 

van ontwikkelingen Coronavirus. 
2. Vast te stellen de aanvulling van het maatregelenpakket van de provincie 

Zuid-Holland, met maatregelen nr. 27 en 28. 
3. Vast te stellen de brief aan PS. 
4. Vast te stellen de beantwoording statenvragen 3634 Financiële situatie OV 

bedrijven in relatie tot restitutie abonnementsgelden. 
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het overzicht 7 juli 2020 

maatregelen en actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging: 
- Voor de portefeuillehouder om de brief aan PS te versturen zonder de 
beantwoording Statenvragen 3634 en de brief aan PS daarop aan te 
passen; 
- Voor dhr. Vermeulen om te checken of het juist is dat Connexxion 
inzake de compensatie van abonnementhouders wacht op de uitwerking 
van de beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk. Indien nodig wordt de 
beantwoording op dit punt gecorrigeerd. De beantwoording Statenvragen 
wordt, na eventuele aanpassing, separaat aan PS verstuurd. 

 
 

A9 / Baljeu Stikstof – bemesten 
 

PZH-2020-746172018 Advies 
1. In te stemmen met de beslisnotitie ‘bemesten’, waarmee:  

a. Gedeputeerde Staten een door alle provincies gezamenlijk te 
hanteren redeneerlijn toepassen in alle zaken waarin provincies als 
gevolg van handhavingsverzoeken procedures moeten voeren.  

b. Gedeputeerde Staten de redeneerlijn toepassen op salderen met 
bemeste percelen. 

c. De vraag naar een lange termijnoplossing adresseren in het 
Bestuurlijk Overleg Stikstof op 9 juli 2020.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting omtrent het besluit over bemesten.  
 
N.B.: Te bepalen dat het besluit onder adviespunt 1 en 2, het voorstel met de 

onderliggende bijlagen op grond van artikel 3, onder a en c van de 
Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, juncto artikel 10, lid 
2 onder g van de Wet openbaarheid van bestuur niet actief openbaar wordt 
gemaakt, omdat deze gezien de fase van het politieke of bestuurlijke 
proces als verstorend voor het verdere proces van bestuurlijk beraad zijn 
aan te merken. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Te checken of het een A-openbaar besluit kan zijn. Indien nodig wordt 
het omgezet naar (deels) geheim; 
- In afstemming met mevr. Koning eventueel een passage op te nemen 
inzake de Mestwet. 

 
 

A10 / Koning Brief aan Staatsecretaris van Asiel en Migratie inzake opvang kinderen 
uit Griekenland naar aanleiding van statenvragen 
 

PZH-2020-743310677 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de Staatssecretaris van Asiel en Migratie met 

betrekking tot de opvang van kinderen uit vluchtelingenkampen in 
Griekenland. 

2. Vast te stellen de brief aan de Provinciale Staten waarmee de brief aan 
Staatsecretaris van Asiel en Migratie met betrekking tot de opvang van 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 7 JULI 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 30 juni 2020 vastgesteld. 
 
 

kinderen uit vluchtelingenkampen in Griekenland te kennisname wordt 
aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan de Staatsecretaris 
van Asiel en Migratie met betrekking tot de opvang van kinderen uit 
vluchtelingenkampen in Griekenland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Vermeulen N214/N216 Gelijkvloerse kruising in de gemeente Molenlanden 
Vaststelling Definitief Ontwerp   
 

PZH-2020-743646135  
 

Advies 
1. Vast te stellen het Definitief Ontwerp (N214/N216 Gelijkvloerse kruising -

Ontwerpnotitie en N214/N216 Gelijkvloerse kruising -Ontwerp 
Overzichtstekening) ten bate van de Administratieve 
Onteigeningsprocedure alsmede ten bate van de start van de Ruimtelijke 
Ordeningsprocedure door de gemeente Molenlanden. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten 
in kennis wordt gesteld over het vaststellen van het Definitief Ontwerp 
N214/N216 Gelijkvloerse kruising in de gemeente Molenlanden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het vaststellen van het 
Definitief Ontwerp Gelijkvloerse kruising in de gemeente Molenlanden. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Vermeulen Wijzigingen Subsidieregeling Mobiliteit (SRM) 2017 in het jaar 2020 
 

PZH-2020-743804208 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit 

Zuid-Holland 2017. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake het besluit tot 

wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017. 
3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit 

Zuid-Holland 2017 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging van 

de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Vermeulen Verkeersveiligheid N207 – Henegouwerweg 
 

PZH-2020-743774652 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Waddinxveen waarin wordt 

toegelicht waarom er momenteel geen sprake is van het verlagen van de 
maximumsnelheid op de Henegouwerweg. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, waarmee Provinciale 
Staten worden geïnformeerd over de brief aan de gemeente Waddinxveen 
waarin wordt toegelicht waarom er momenteel geen sprake is van het 
verlagen van de maximumsnelheid op de Henegouwerweg 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de gemeente 
Waddinxveen waarin wordt toegelicht waarom er momenteel geen sprake 
is van het verlagen van de maximumsnelheid op de Henegouwerweg. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF4 / De Zoete Evaluatie aanjaagfunctie herbestemming rijksmonumenten en besluit 
vervolg 
 

PZH-2020-744863149 Advies 
1. Kennis te nemen van het eindrapport door onderzoeksbureau Tympaan 

“Evaluatie aanjagen herbestemming rijksmonumenten provincie Zuid-
Holland” van 13 mei 2020. 

2. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten wordt geïnformeerd 
over de evaluatie van de aanjaagfunctie herbestemmen rijksmonumenten 
met het besluit over het vervolg. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de evaluatie van de 
aanjaagfunctie herbestemmen rijksmonumenten. 

4. Vast te stellen het persbericht over de evaluatie van de aanjaagfunctie 
herbestemmen rijksmonumenten. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Bom-Lemstra Beantwoording brief Kaasboerderij, Zoeterwoude 
 

PZH-2020-744941158 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Kaasboerderij, Zoeterwoude over de vraag ten 

aanzien van uitbreiding neventak varkens. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij de antwoordbrief 

aan Kaasboerderij, Zoeterwoude ter kennisname worden aangeboden.  
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vraag van Kaasboerderij, 

Zoeterwoude over de ten aanzien van uitbreiding neventak varkens. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / De Zoete Beantwoording statenvragen 3635 SP D66 - nulmeting RTHA 
 

PZH-2020-745616285 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3635 van de SP en 

D66 met betrekking tot de nulmeting Rotterdam The Hague Airport. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

statenvragen 3635 van de SP en D66 met betrekking tot de nulmeting 
Rotterdam The Hague Airport. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
beantwoording te spreken over ‘GS’ in plaats van ‘mevr. De Zoete’. 

 
 

SV2 / Koning Beantwoording Statenvraag 3637 VVD Mogelijk maken CPO-initiatieven 
 

PZH-2020-745699857 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met betrekking tot 

Mogelijk maken CPO-initiatieven. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen met betrekking tot Mogelijk maken CPO-initiatieven. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

 
 
 
 


