
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 14 JULI 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 7 juli 2020 vastgesteld. 
 
 

A1 / Vermeulen Definitief ontwerp en ruimtelijke procedure N211 Wippolderlaan 
 

PZH-2020-744256910 Advies 
1. Vast te stellen het bijgevoegde definitief ontwerp N211 Wippolderlaan en 

landschapsplan N211 Wippolderlaan als basis voor de ruimtelijke 
procedure alsmede als basis voor de administratieve 
onteigeningsprocedure. 

2. In te stemmen met het voeren van een Wabo-procedure in combinatie met 
een titel IIa-onteigening onder huidig recht als ruimtelijke procedure voor 
de N211 Wippolderlaan. 

3. Te starten een Gerechtelijke procedure tegen             te Wateringen en 
diens vennootschappen, voor zover die de exploitatie van de 
verzorgingsplaats langs de N211 Wippolderlaan te Wateringen voeren, en 
indien nodig tegen andere gebruikers van de verzorgingsplaats, om een 
verklaring voor recht te krijgen van de rechter ten aanzien van de 
rechtsverhouding tussen provincie en exploitant en eventuele andere 
gebruikers. 

4. Vast te stellen de brief aan gemeente Westland als aanvulling op de 
uitvoeringsovereenkomst “Verbetering doorstroming verkeer Project N211 
Wippolderlaan” en de wijzigingsovereenkomst Project N211 Wippolderlaan 
“Wippoldervariant”. 

5. Vast te stellen de brief aan gemeente Midden-Delfland als aanvulling op de 
uitvoeringsovereenkomst “Verbetering doorstroming verkeer Project N211 
Wippolderlaan” en de wijzigingsovereenkomst Project N211 Wippolderlaan 
“Wippoldervariant”. 

6. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten 
in kennis worden gesteld over de uitkomsten van het participatietraject en 
het vaststellen van het definitief ontwerp door GS inclusief het 
landschapsplan voor de N211 Wippolderlaan en het volgen van een Wabo-
procedure. 

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het vaststellen van het 
definitief ontwerp en landschapsplan voor de N211 Wippolderlaan door GS 
en het volgen van een Wabo-procedure. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A2 / Potjer Brief aan PS over biomassa voor energieproductie 
 

PZH-2020-745863438 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de uitwerking van het 

beleid ten aanzien van het gebruik van houtige biomassa voor de 
energieproductie. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale 
Staten over het gebruik van houtige biomassa voor de energieproductie. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS: 
- Op p.2 de alinea over houtstook in woonhuizen te herformuleren om de 
indruk te voorkomen dat de provincie wel particuliere houtstook aanpakt, 
maar niets doet/kan doen aan biomassacentrales; 
- Het bredere kader te schetsen door een overzicht op te nemen van de te 
onderscheiden soorten biomassa en de toepassingen; 
- Een verwijzing op te nemen naar de Notitie Circulaire Economie; 
- Op basis van het gehouden woordvoerdersoverleg enkele 
tekstpassages toe te voegen.  

 
 

A3 / De Zoete Stand van zaken en feitenrelaas inzake brandveiligheid van delen van het 
provinciehuis 
 

PZH-2020-746423741 Advies 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 14 JULI 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 7 juli 2020 vastgesteld. 
 
 

1.  Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten 
met betrekking tot de stand van zaken en feitenrelaas inzake 
brandveiligheid van delen van het provinciehuis. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij de brief aan 
Provinciale Staten met betrekking tot de stand van zaken en feitenrelaas 
inzake brandveiligheid van delen van het provinciehuis. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In het GS-voorstel het financieel kader in te vullen, waaronder het 
bedrag dat hiervoor gereserveerd is; 
- In de brief aan PS toe te voegen dat er in de parkeergarage een 
looproute gemaakt wordt; 
- In de brief aan PS toe te voegen dat er onderzoek gedaan wordt naar de 
stalling van elektrische auto’s; 
- Te checken of de bijlage ‘Plan van aanpak Brandveiligheid’ mee 
gestuurd moet worden met de brief aan PS en of het dan openbaar kan 
en AVG-proof is; 
- In de brief aan PS wijzigingen van ondergeschikt belang te maken.  

 
 

A4 / Bom-Lemstra Vaststelling brief aan PS inzake de veenweidestrategie in het kader van 
het Klimaatakkoord 
 

PZH-2020-746362209 Advies 
1. Vast te stellen, het aanbod van de provincie Zuid-Holland aan het Rijk, 

rond de invulling van de door het Rijk beschikbaar te stellen ‘Impulsgelden 
Veenweiden; 

2. Vast te stellen, brief aan Provinciale Staten, waarin zij worden 
geïnformeerd over het besluit inzake het aanbod aan het Rijk en de 
globale aanpak rond de inzet van de impulsgelden veenweiden en de nog 
te ontwikkelen veenweidestrategie Zuid-Holland; 

 
NB. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid 
Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het (moment van) 
publiceren van het besluit en de stukken. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Koning Overlegreactie op rijksinpassingsplan Porthos 
 

PZH-2020-746627029 Advies 
1. Vast te stellen de overlegreactie op voorontwerp-rijksinpassingsplan 

‘Porthos’. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij geïnformeerd 

worden over overlegreactie op het voorontwerp-rijksinpassingsplan 
‘Porthos’. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel overlegreactie op 
voorontwerp-rijksinpassingsplan ‘Porthos’ 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning Huisvesting vergunninghouders reactie op brief Drechtsteden 
 

PZH-2020-744638173 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de bestuurlijke werkgroep Wonen 

Drechtsteden, waarin wordt ingegaan op de door de Bestuurlijke 
werkgroep Wonen Drechtsteden opgevoerde punten. 

2. Vast te stellen de publieksamenvatting van de brief aan de bestuurlijke 
werkgroep Wonen Drechtsteden, waarin wordt ingegaan op de door de 
Bestuurlijke werkgroep Wonen Drechtsteden opgevoerde punten. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

CF3 / Koning Aanvraag ontheffing ex artikel 6.29 van de Omgevingsverordening Zuid-
Holland ten behoeve van de vestiging van een dierenspeciaalzaak aan de 
Zijlbaan 30 te Leiderdorp 
 

PZH-2020-745507392 Advies 
1.  Te weigeren de gevraagde ontheffing ten behoeve van de vestiging van 

een dierenspeciaalzaak aan de Zijlbaan 30 te Leiderdorp. 
2.  Vast te stellen de brief aan het College van Burgemeester en Wethouders 

van Leiderdorp met daarin het besluit tot weigeren van de gevraagde 
ontheffing ten behoeve van de vestiging van een dierenspeciaalzaak aan 
de Zijlbaan 30 te Leiderdorp. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het weigeren van de 
gevraagde ontheffing ten behoeve van de vestiging van een 
dierenspeciaalzaak aan de Zijlbaan 30 te Leiderdorp. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Koning Reactie op de omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van 
pakhuis Santos 
 

PZH-2020-747155349 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan het college van Burgemeester en Wethouders 

van Rotterdam met een reactie op de omgevingsvergunning voor de 
herontwikkeling van pakhuis Santos, Brede Hilledijk 95 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel ‘Brief aan het 
college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam met een reactie 
op de omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van pakhuis Santos, 
Brede Hilledijk 95’ 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan het college van Rotterdam op te nemen dat de provincie met het 
college in gesprek wil over: 
- Wat de definitie van het centrum(gebied) is;  
- De toekomstige ontwikkeling van dit gebied. 

 
 

CF5 / Potjer Inzet middelen verduurzaming gebouwde omgeving 
 

PZH-2020-745089095 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten worden 

geïnformeerd over de inzet middelen verduurzaming gebouwde omgeving. 
2. Vast te stellen de bijlage ''stedelijke transitieopgaven''. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel inzet middelen 

verduurzaming gebouwde omgeving 2020- 2023. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Potjer Vaststellen samenwerkingsovereenkomst Weidevogelkerngebied 
Zoetermeerse Meerpolder 
 

PZH-2020-745077369 Advies 
1. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst Weidevogelkerngebied 

Zoetermeerse Meerpolder met de gemeente Zoetermeer, de gemeente 
Leidschendam-Voorburg en met het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten waarin Provinciale 
Staten worden geïnformeerd over het aangaan van de 
samenwerkingsovereenkomst Weidevogelkerngebied Zoetermeerse 
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Meerpolder met de gemeente Zoetermeer, de gemeente Leidschendam-
Voorburg en met het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
samenwerkingsovereenkomst Weidevogelkerngebied Zoetermeerse 
Meerpolder. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning bevoegd is om, nadat 
Gedeputeerde Staten rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 
van de Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen, wordt aan hem 
geadviseerd om machtiging te verlenen aan de heer B. Potjer, gedeputeerde 
van Energie, Natuur, Omgevingswet en Communicatie, om namens de 
provincie Zuid-Holland de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente 
Zoetermeer, de gemeente Leidschendam-Voorburg en met het 
Hoogheemraadschap van Rijnland te ondertekenen. 
 
NB. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid 
Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het (moment van) 
publiceren van het besluit en de stukken. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
maken van wijzigingen van ondergeschikt belang naar aanleiding van de 
besluitvorming bij de andere partijen, indien nodig.  

 
 

CF7 / Potjer Vaststelling Natuurbeheerplan 2021 
 

PZH-2020-744151721 Advies 
1. Vast te stellen het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2021, inclusief de 

bijlagen Kaart 1 t/m 8 en de Was-wordt-tabel Natuurbeheerplan 2021. 
2. Vast te stellen de Nota van Beantwoording op de zienswijzen op het 

Ontwerp Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2021. 
3. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd 

over de 
4. Vaststelling Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2021, inclusief de bijlagen 

Kaart 1 t/m 8 en de Was-wordt-tabel Natuurbeheerplan 2021. 
5. Te bepalen dat de vaststelling van het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 

2021 bekendgemaakt wordt door publicatie in het Provinciaal Blad. 
6. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-voorstel Vaststelling 

Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2021. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
opmaak van de brief aan PS aan te passen zodat niet enkel de 
ondertekening op een aparte pagina staat. 

 
 

CF8 / Potjer Evaluatie lokale warmte-initiatieven in Zuid-Holland 
 

PZH-2020-744476708 Advies 
1. In te stemmen met het rapport ‘De warmtetransitie beginnen in de wijk: 

Een evaluatie van warmte-initiatieven in Zuid-Holland’ waarin het college 
ter informatie denkrichtingen mee geeft ten aanzien van lokale warmte-
initiatieven; 

2. Vast te stellen de brief waarmee het college Provinciale Staten informeert 
over het rapport ‘De warmtetransitie beginnen in de wijk: Een evaluatie van 
warmte-initiatieven in Zuid-Holland’.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de het rapport ‘De 
warmtetransitie beginnen in de wijk: Een evaluatie van warmte-initiatieven 
in Zuid-Holland’. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om met het 
oog op verwachtingsmanagement in de brief aan PS een passage toe te 
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voegen over de grote transitieopgave en dat we er met alleen de lokale 
initiatieven niet zijn, maar dat er meer nodig is.  

  

CF9 / Potjer Incidentele subsidie aan TNO voor continuering van het Rijswijk Centre 
for Sustainable Geo-energy (RCSG) voor de periode 2021 t/m 2023 
 

PZH-2020-745699812 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt 

voorgesteld om middelen beschikbaar te stellen voor het verlenen van een 
incidentele subsidie in 2020 van maximaal € 99.000,- aan TNO voor 
continuering van het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG) 
voor periode 2021 t/m 2023.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Verlening 
incidentele subsidie aan TNO voor continuering van Rijswijk Centre for 
Sustainable Geo-energy (RCSG) voor de periode 2021 t/m 2023 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Potjer Participatie in de Zuid-Hollandse RESsen 
 

PZH-2020-744359279 Advies 
1. Kennis te nemen van het rapport 'Analyse participatie regionale 

energiestrategieën Zuid-Holland' 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het rapport 

'Analyse participatie regionale energiestrategieën Zuid-Holland' ter 
kennisname wordt aangeboden aan Provinciale Staten. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 'Analyse 
participatie in de RES'en door +Anderen'. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / Vermeulen Geluidproblematiek Rotterdams havengebied 
 

PZH-2020-745127010 Advies 
1. In te stemmen met de bij dit voorstel gevoegde gezamenlijke brief van de 

provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf 
Rotterdam aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de 
minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake geluid in het 
Rotterdamse havengebied. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten om deze te informeren over 
de brief van de gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en 
Havenbedrijf Rotterdam aan de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake geluid in het 
Rotterdamse havengebied en de stand van zaken programma actualisatie 
geluidsmanagement Haven- en Industriecomplex. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het versturen van de brief 
inzake geluid in het Rotterdamse havengebied aan de staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Economische Zaken en 
Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 
de stand van zaken programma actualisatie geluidsmanagement Haven- 
en Industriecomplex. 

4. De commissaris van de Koning toestemming te verlenen de ondertekening 
van de onder 1 genoemde brief op te dragen aan een lid van 
gedeputeerde Staten. 

 
Uit hoofde van het bepaalde in artikel 59a, lid 2 Provinciewet is de 
commissaris van de Koning bevoegd de ondertekening van stukken die van 
het college uitgaan, na daartoe verkregen toestemming van het college, op te 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 14 JULI 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 7 juli 2020 vastgesteld. 
 
 

dragen aan een lid van Gedeputeerde Staten. Met het oog hierop wordt de 
commissaris van de Koning geadviseerd de heer F. Vermeulen, gedeputeerde 
vergunningverlening, van de Provincie Zuid-Holland te machtigen namens de 
bij dit voorstel gevoegde gezamenlijke conceptbrief van de provincie Zuid-
Holland, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam aan de 
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van 
Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties inzake geluid in het Rotterdamse havengebied namen 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (mede) te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder: 
- Om in de brief aan PS te verduidelijken dat het niet alleen gaat over 
modellen en contouren, maar over werkelijk ervaren overlast. Mensen 
moeten er kunnen wonen. Aan de andere kant moet de haven kunnen 
functioneren. Het gaat om balans; 
- Om de gemeente Schiedam als medeondertekenaar toe te voegen; 
- Voor het maken van wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
 

CF12 / Vermeulen Stationsomgevingsovereenkomsten Spoorcorridor Alphen aan den Rijn – 
Gouda 
 

PZH-2020-745290212 Advies 
1. Aan te gaan drie stationsomgevingsovereenkomsten met de gemeente 

Alphen aan den Rijn, NS Stations B.V. en ProRail B.V., waarin afspraken 
worden gemaakt over het eigendom, de inrichting, het beheer en 
onderhoud, het gebruik en de vervanging dan wel vernieuwing van het 
station en de directe omgeving van respectievelijk de stations Alphen aan 
den Rijn, Boskoop en Boskoop Snijdelwijk. 

2. Aan te gaan drie stationsomgevingsovereenkomsten met de gemeente 
Waddinxveen, NS Stations B.V. en ProRail B.V., waarin afspraken worden 
gemaakt over het eigendom, de inrichting, het beheer en onderhoud, het 
gebruik en de vervanging dan wel vernieuwing van het station en de 
directe omgeving van respectievelijk de stations Waddinxveen, 
Waddinxveen Noord en Waddinxveen Triangel. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het GS-voorstel 
Stationsomgevingsovereenkomsten Spoorcorridor Alphen aan den Rijn - 
Gouda 

 
NB. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid 
Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het (moment van) 
publiceren van het besluit en de stukken. 
 
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 mw. Drs. H.M.M. Koek, provinciesecretaris 
van de Provincie Zuid-Holland, om de drie stationsomgevingsovereenkomsten 
met gemeente Alphen aan den Rijn, NS Stations B.V. en ProRail B.V. en de 
drie stationsomgevingsovereenkomsten met de gemeente Waddinxveen, NS 
Stations B.V. en ProRail B.V. namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF13 / Vermeulen Brieven inzake uitstel aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord 
 

PZH-2020-745877076 Advies 
1. Vast te stellen de brief uitstel aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland 

Noord aan Provinciale Staten; 
2. Vast te stellen de brieven uitstel aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland 

Noord aan de regio’s Holland Rijnland en Midden Holland; 
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3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de GS-brieven uitstel 
aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord aan Provinciale Staten en 
aan de regio’s Holland Rijnland en Midden Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF14 / Vermeulen GS-brief aan Provinciale Staten over Open en Transparante provincie en 
de Wob 
 

PZH-2020-743317349 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over Open en 

transparante provincie en de Wet openbaarheid van bestuur. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan Provinciale 

Staten over Open en transparante provincie en de Wet openbaarheid van 
bestuur. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS de opmerking toe te voegen dat sommige onderwerpen 
noodzaken tot beslotenheid/geheimhouding.  

 
 

CF15 / Vermeulen Brief reactie aan Erfgoedvereniging Bond Heemschut - Beter Bereikbaar 
Gouwe 
 

PZH-2020-745863619 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Erfgoedvereniging Bond Heemschut met 

reactie op de geuite zorgen over de toekomst van de hefbruggen over de 
Gouwe in Boskoop en Waddinxveen.  

2. Vast te stellen publiekssamenvatting over GS-reactie op brief 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut over geuite zorgen over toekomst 
hefbruggen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF16 / Vermeulen Diverse ontwikkelingen openbaar vervoer 
 

PZH-2020-746330091 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over diverse ontwikkelingen 

in het openbaar vervoer.  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan Provinciale 

Staten over diverse ontwikkelingen in het openbaar vervoer. 
 

Besluit Aangehouden. 

 
 

CF17 / De Zoete Benoeming loco secretaris 
 

PZH-2020-746223863 Advies 
1. Vast te stellen de brief waaruit blijkt dat op basis van artikel 103 van de 

Provinciewet, mevrouw P. den Dunnen, ambtenaar in algemene dienst bij 
de Provincie Zuid-Holland en werkzaam bij de Dienst Beheer Infrastructuur 
(DBI), met ingang van 2 tot en met 16 augustus 2020 wordt benoemd tot 
loco-secretaris. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het benoemen van 
mevrouw P. den Dunnen tot loco-secretaris voor genoemde periode. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF18 / Potjer Ondertekenen intentieverklaring Stad Aardgasvrij 
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PZH-2020-744995359 Advies 
1. Aan te gaan de intentieverklaring Stad Aardgasvrij – Hydrogen City met 

Coöperatie Deltawind UA, Eneco Solar, N.V. Nederlandse Gasunie, 
gemeente Goeree-Overflakkee, Greenpoint Power to H2 B.V., HYGRO 
Energy B.V., Oost West Wonen, Stedin Netbeheer B.V.; over de 
wederzijdse inspanning om te onderzoeken of en hoe waterstof vanaf 2025 
ingezet kan worden voor de verwarming van de gebouwde omgeving van 
Stad aan ’t Haringvliet 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Intentieverklaring 
Stad Aardgasvrij - Hydrogen City 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de intentieverklaring Stad 
Aardgasvrij – Hydrogen City. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning (CdK), 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 heer B.K. Potjer, om de 
intentieverklaring Stad Aardgasvrij met Coöperatie Deltawind UA, Eneco Solar, 
N.V. Nederlandse Gasunie, gemeente Goeree-Overflakkee, Greenpoint Power 
to H2 B.V., HYGRO Energy B.V., Oost West Wonen, Stedin Netbeheer B.V. 
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF19 / Koning Medetekenen brief gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht over 
urgentiescore Woningbouwimpuls 
 

PZH-2020-746926536 Advies 
1. In te stemmen met de bij dit voorstel gevoegde gezamenlijke conceptbrief 

van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht en de gemeente 
Zwijndrecht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
inzake de urgentiescore van de Woningbouwimpuls; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het versturen van de brief 
inzake inzake de urgentiescore van de Woningbouwimpuls aan de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Bom-Lemstra Beantwoording schriftelijke vragen nr. 3636 VVD over invasieve exoten 
 

PZH-2020-745688091 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen nr. 3636 van 

de VVD over invasieve exoten 
2. Vast te stellen de publiekssamenvating bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen nr. 3636 van de VVD over invasieve exoten 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / De Zoete Beantwoording Statenvragen 3639 D66 inventarisatie culturele 
infrastructuur Zuid-Holland 

R8 

PZH-2020-746276298 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen nr. 3639 van D66 naar 

aanleiding van inventarisatie culturele infrastructuur Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording van 

Statenvragen nr. 3639 van D66 naar aanleiding van inventarisatie culturele 
infrastructuur Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 




