BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 3 NOVEMBER 2020
Besluitenlijst van de vergadering 27 oktober vastgesteld.

A1 / Koning

Sociale woningbouw regio Rotterdam

PZH-2020-755053341

Advies
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Barendrecht, waarin de
gemeente wordt verzocht om voor 1 februari 2021 de provincie te
informeren hoe zij haar opgave met betrekking tot sociale woningbouw in
gaat vullen.
2. Vast te stellen de brief aan de gemeente Lansingerland, waarin de
gemeente wordt verzocht om voor 1 februari 2021 de provincie te
informeren hoe zij haar opgave met betrekking tot sociale woningbouw in
gaat vullen.
3. Vast te stellen de brief aan de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en
Westvoorne, waarin gereageerd wordt op de brief van de drie colleges d.d.
28 juli 2020 en de gemeenten wordt verzocht om voor 1 februari 2021 de
provincie te informeren hoe zij hun opgave met betrekking tot sociale
woningbouw in gaan vullen.
4. Vast te stellen de publieksamenvatting over sociale woningbouw
Rotterdam.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A2 / Vermeulen

Consultatieronde optiepakketten in Statencommissie BE

PZH-2020-752884978

Advies
1. Vast te stellen de bijgevoegde keuzeopties en voor te leggen aan
Provinciale Staten en de Statencommissie BE, opdat zij wensen en
bedenkingen kunnen geven ten aanzien van de keuzeopties om te komen
tot een integraal, samenhangend en gedragen maatregelenpakket ten
behoeve van de versterking van de bereikbaarheid, leefbaarheid en
economie van de Gouwe-regio.
2. Vast te stellen de brief “Consultatie Statencommissie BE 25 november
2020 inzake Beter Bereikbaar Gouwe (fase II) keuzeopties
maatregelenpakket” aan Provinciale Staten inclusief de bijlagen.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over deze consultatie als stap in
het proces om te komen tot het desbetreffende maatregelenpakket.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-in het eerste adviespunt “Vast te stellen” te vervangen door “Kennis te
nemen van”;
-in de brief aan Provinciale Staten de Corona crisis te benoemen als
complicerende factor in het proces.

A3 / Vermeulen

Afdoening motie 921 aanvullende hinderbeperkende maatregelen N206 ir.
G. Tjalmaweg

PZH-2020-754424488

Advies
1. Vast te stellen bijgaande brief aan Provinciale Staten, waarmee de Staten
worden geïnformeerd over het Uitvoeringsprogramma waarmee motie 921
ten aanzien van aanvullende mitigerende maatregelen bij de tijdelijke
ligging van de N206 wordt uitgevoerd en waarin wordt voorgesteld de
motie als afgedaan te beschouwen.
2. Vast te stellen het rapport ‘aanvullende hinderbeperkende maatregelen
N206 ir. G. Tjalmaweg’
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief van Gedeputeerde
Staten aan Provinciale Staten over de voorgenomen uitvoering van motie
921 ten aanzien van aanvullende mitigerende maatregelen bij de tijdelijke
ligging van de N206.
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Besluit

Vastgesteld conform advies.

A4 / De Zoete

Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden
Zuid-Holland

PZH-2020-753646802

Advies
1. Vast te stellen de Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs
gediplomeerden Zuid-Holland;
2. Te bepalen dat de Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs
gediplomeerden Zuid-Holland na vaststelling door Gedeputeerde Staten
wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad;
3. Vast te stellen de informatieve brief van Gedeputeerde Staten aan
Provinciale Staten waarin vaststelling van de Subsidieregeling
tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland door
Gedeputeerde Staten wordt vermeld;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Subsidieregeling
tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
brief aan Provinciale Staten expliciet te maken dat het gaat om de
(doel)groep vanuit het Human Capital akkoord.

A5 / Potjer

Subsidieplafond Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie
Zuid-Holland 2017

PZH-2020-753203104

Advies
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt
voorgesteld het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Lokale
initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 van € 2.000.000,- met €
175.000,- te verhogen voor de periode 2020 tot en met 2023.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verhoging van het
subsidieplafond van de Subsidieregeling Lokale initiatieven
energietransitie Zuid-Holland 2017.
3. Te bepalen dat de vaststelling dat het subsidieplafond voor de
Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 in
het Provinciaal Blad wordt gepubliceerd nadat Provinciale Staten
ingestemd hebben met het voorstel om het subsidieplafond te verhogen.

Besluit

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

A6 / Vermeulen

Wijziging concessiebeschikking OV en beschikbaarheidsvergoeding Rijk

PZH-2020-756668043

Advies
1. In te stemmen met de wijzigingen van de concessiebeschikkingen van de
concessies Zuid-Holland Noord, Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem,
Hoeksche Waard / Goeree Overflakkee, Treindienst Alphen aan den Rijn
Gouda en contract Waterbus teneinde in alle OV-concessies in Nederland
een passende grondslag te creëren om de Beschikbaarheidsvergoedingen
van 2020 en 2021 (BVOV20, BVOV21), zoals die met de rijksoverheid in
NOVB-verband zijn afgesproken, te kunnen uitkeren naar de
concessiehouders.
2. Kennis te nemen van het feit dat het Rijk in de BVOV21 voor de 1e helft
van 2021 93% of 95% van de kosten van de vervoerder vergoedt, op
basis van de kosten 2019, geïndexeerd naar 2021, na aftrek van de
reizigersopbrengsten, de SOV-middelen (studenten OV-kaart) en de
bestemde exploitatiebijdrage van de provincie Zuid-Holland over het 1e
half jaar 2021.
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

Te bevestigen de in NOVB-verband gemaakte afspraak in verband met de
BVOV21 om als provincie Zuid-Holland haar concessiehouders (inclusief
contracthouder van de Waterbus) in de 1e helft van 2021 in verband met
de Vervoerplannen 2021 te vergoeden op het niveau van de
Vervoerplannen 2020 (incl. index-toepassing).
Te bevestigen het in NOVB-verband uitgesproken commitment in verband
met de BVOV21 om de decentrale concessiehouders in de 1e helft van
2021 daadwerkelijk in staat te stellen om een kostenreductie van 7% cq
5% door te voeren (via interne besparingen en kostenreducties via het
aangeboden voorzieningenniveau), dan wel als decentrale overheid in het
overblijvende gat te voorzien, zodanig dat voor de vervoerder een nulresultaat ontstaat voor de 1e helft van 2021. Dit op voorwaarde dat de
concessiehouder hieromtrent voldoende transparantie betracht en
overigens een voldoende niveau van presteren realiseert.
Kennis te nemen van het feit dat voor de 2e helft van 2021 en verder een
Transitieplan OV wordt opgesteld. Hiermee moet het OV op termijn weer
‘op eigen benen kunnen staan’ op zodanige wijze dat de doelstellingen
van het Toekomstbeeld 2040 (waar alle partijen in de OV-sector zich aan
hebben gecommitteerd) in beeld blijven. De uitgangspunten en contouren
van dit Transitieplan OV (dat naar verwachting zowel landelijk
samenhangende afspraken zal kennen (NOVB) als een opgave per
concessie zal betekenen) worden in november 2020 in het verband van
het NOVB besproken.
Vast te stellen van de brief aan Provinciale Staten waarin dit besluit
kenbaar wordt gemaakt.
Vast te stellen van de brieven aan de concessiehouders van de
concessies Zuid-Holland Noord, Drechtsteden Molenlanden Gorinchem,
Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee, Treindienst Alphen Gouda en
contracthouder Waterbus waarin dit besluit kenbaar wordt gemaakt.
Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het
moment van verzending van de vastgestelde brieven nader te bepalen.

CF1 / Bom-Lemstra

Brief inzake voortgang van de uitvoering van de nationale
Tuinbouwagenda 2019 – 2030

PZH-2020-754412460

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten betreffende de voortgang
van de uitvoering van de nationale Tuinbouwagenda 2019-2030.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale
Staten betreffende de voortgang de uitvoering van de nationale
Tuinbouwagenda 2019-2030.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het
maken van (tekstuele) wijzigingen van ondergeschikt belang.

CF2 / Bom-Lemstra

Deelneming samenwerking Gemeenschappelijke Regeling NieuwReijerwaard Dutch Fresh

PZH-2020-754896960

Advies
1. Vast te stellen de informerende brief aan wethouder T. de Jonge van de
gemeente Barendrecht inzake samenwerking ontwikkeling Dutch Fresh
Port/Nieuw Reijerwaard.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het provinciaal beleid
aangaande Verbonden Partijen, en de deelneming of participatie van de
provincie Zuid Holland aan de Gemeenschappelijke regeling NieuwReijerwaard en/of Dutch Fresh Port in het bijzonder.
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Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-na te gaan aan wie de brief moet worden geadresseerd en de aanhef van
de brief aan te passen;
-in de brief te verwijzen naar de eerder verzonden brieven.

CF3 / Vermeulen

Beantwoording van de brief van het college van de gemeente
Molenlanden

PZH-2020-756005472

Advies
1. Vast te stellen de brief aan het college van de gemeente Molenlanden over
invulling provinciaal toezicht bij voorbereiding van de begroting 2021.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan het college van
de gemeente Molenlanden.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF4 / Vermeulen

Aansprakelijkstelling van Chemours en DuPont inzake de verontreiniging
van o.a. PFOA veroorzaakt door Chemours en/of DuPont

PZH-2020-753988647

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Chemours betreffende de aansprakelijkstelling
van Chemours en DuPont door de provincie inzake de verontreiniging van
o.a. PFOA veroorzaakt door Chemours en/of DuPont.
2. Vast te stellen de brief aan DuPont betreffende de aansprakelijkstelling
van Chemours en DuPont door de provincie inzake de verontreiniging van
o.a. PFOA veroorzaakt door Chemours en/of DuPont.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de aansprakelijkstelling van
de Chemours en Dupont door de provincie inzake de verontreiniging van
o.a. PFOA veroorzaakt door Chemours en/of DuPont.
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 om na te
gaan of de tekst in de eerste regel van de brieven: “… , althans de
rechtsvoorgangers van deze vennootschappen, …) de (juridisch) juiste
formulering is.

CF5 / Vermeulen

Manifest Samen aan de slag ... naar een bestuurlijke agenda voor ZuidHolland

PZH-2020-756006907

Advies
1. In te stemmen met het manifest ‘Samen aan de slag … naar een
bestuurlijke agenda voor Zuid-Holland’.
2. Vast te stellen de GS-brief over het manifest ‘Samen aan de slag … naar
een bestuurlijke agenda voor Zuid-Holland’.
3. Vast te stellen de publieksamenvatting over het manifest ‘Samen aan de
slag … naar een bestuurlijke agenda voor Zuid-Holland’.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF6 / Smit

Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Nederlandse Delta 2021-2027

PZH-2020-754450744

Advies
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1. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Nederlandse Delta
2021-2027 met de provincies: Antwerpen, Noord-Brabant, OostVlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Nederlandse Delta 2021-2027.
Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om na te
gaan of niet een korte brief naar Provinciale Staten moet worden
gestuurd, om de Staten over het aangaan van de
samenwerkingsovereenkomst te informeren.

CF7 / De Zoete

Rapportage Burgermeetnet geluid RTHA

PZH-2020-753170534

Advies
1. Vast te stellen de aanbiedingsbrief van de verkenning burgermeetnet
geluid Rotterdam The Hague Airport aan Provinciale Staten.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aanbieden van de
verkenning burgermeetnet geluid Rotterdam The Hague Airport aan
Provinciale Staten.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF8 / De Zoete

Aanpassing Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

PZH-2020-753482000

Advies
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling molens
Zuid-Holland 2013.
2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit wordt gepubliceerd in het
Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot
wijziging van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF9 / De Zoete

Kantorenrapport provincie Zuid-Holland 2020

PZH-2020-753781481

Advies
1. In te stemmen met het kantorenrapport provincie Zuid-Holland 2020.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het kantorenrapport
provincie Zuid-Holland 2020.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het kantorenrapport provincie
Zuid-Holland 2020.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
brief op te nemen dat het rapport aansluit op andere rapportages over dit
onderwerp die op korte termijn ter bespreking aan Provinciale Staten
zullen worden aangeboden.

CF10 / Potjer

Vaststelling Wijziging Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer
Zuid-Holland 2016

PZH-2020-747215223

Advies
1. Vast te stellen de wijziging van de Subsidieregeling Natuur- en
Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016.
2. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten geïnformeerd
worden over de vaststelling van de wijziging van de Subsidieregeling
Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016.
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3. Te bepalen dat de wijziging van de Subsidieregeling Natuur- en
Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 bekendgemaakt wordt door
publicatie in het Provinciaal Blad.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging van
de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016.
Besluit

Aangehouden. De stukken moeten worden afgestemd tussen de
gedeputeerden Potjer en Bom Lemstra. Het stuk komt volgende week
terug in GS.

CF11 / Potjer

Vaststelling openstellingsbesluit 2021 voor de Subsidieregeling Natuuren Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013

PZH-2020-749998488

Advies
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021
met de daarin opgenomen deelsubsidieplafonds, onder voorbehoud van
vaststelling door Provinciale Staten van de subsidieplafonds SNL en
SKNL voor 2021.
2. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd
over het Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021.
3. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021
wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad waarmee het besluit daags na
publicatie in werking treedt.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het Openstellingsbesluit SNL
en SKNL Zuid-Holland 2021.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF12 / Potjer

Behandelvoorstel motie 875 vervangen aanhef brieven in Beste inwoner

PZH-2020-753636833

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten
geïnformeerd worden over het behandelvoorstel van de motie 875 Beste
inwoner.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel van de
motie 875 Beste inwoner.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
brief aan Provinciale Staten op te nemen dat bij de aanhef in brieven
“Beste inwoner” de hoofdregel is maar dat in specifieke gevallen voor
een andere, genderneutrale, aanhef kan worden gekozen, zoals
bijvoorbeeld “Beste bewoner van het gebied rondom de …”

SV1 / Vermeulen

Beantwoording Statenvragen 3667 VVD Zonder meer asfalt staan we
straks stil

PZH-2020-755095304

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3667 met
betrekking tot “Zonder meer asfalt staan we straks stil”.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording
Statenvragen 3667 met betrekking tot “Zonder meer asfalt staan we straks
stil”.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan
antwoord 12 bij de derde bullet toe te voegen dat het voorkeursbesluit
kan inhouden dat er verschillende maatregelen kunnen worden
genomen.
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SV2 / Baljeu

Beantwoording Statenvragen 3668 VVD - De procederende provincie

PZH-2020-755216338

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3668 van de VVD
inzake de procederende provincie.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen 3668 van de VVD inzake de procederende provincie.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het
antwoord op vraag 1 te wijzigen in die zin dat dat de Provincie
gerechtelijke procedures zo veel mogelijk wil beperken, maar dat het
soms noodzakelijk is om haar juridische positie te markeren.

SV3 / Koning

Beantwoording Statenvragen 3677 van PVV m.b.t. Proactieve provinciale
bijdrage om woningbouw te stimuleren

PZH-2020-754738016

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3677 van PVV met
betrekking tot Proactieve provinciale bijdrage om woningbouw te
stimuleren;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording van
de Statenvragen 3677 van PVV met betrekking tot Proactieve provinciale
bijdrage om woningbouw te stimuleren.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het
maken van (tekstuele) wijzigingen van ondergeschikt belang.

SV4 / Vermeulen

Beantwoording Statenvragen 3678 SP - Effect covid op de regionale
treinlijnen

PZH-2020-756741356

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3678 van SP met
betrekking tot ‘effect covid op de regionale treinlijnen’.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen 3678 van SP met betrekking tot ‘effect covid op de regionale
treinlijnen’.
Vastgesteld conform advies.

Besluit
SV5 / Vermeulen

Beantwoording statenvragen 3679 PvdA - Ecologisch bermbeheer
Krimpenerwaard

PZH-2020-756251228

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3679 van
PvdA met betrekking tot “Ecologisch bermbeheer Krimpenerwaard”.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
schriftelijke vragen 3679 van PvdA met betrekking tot “Ecologisch
bermbeheer Krimpenerwaard”.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het
maken van (tekstuele) wijzigingen van ondergeschikt belang.

SV6 / Koning

Beantwoording statenvragen 3680 fracties PvdD PvdA en GL –
Kustbebouwing

PZH-2020-755255752

Advies

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 3 NOVEMBER 2020
Besluitenlijst van de vergadering 27 oktober vastgesteld.
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3680 over de
brandbrief van de natuurorganisaties met betrekking tot kustbebouwing.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording van de
Statenvragen 3680.
Besluit

Aangehouden.

SV7 / Potjer

Beantwoording statenvragen nr 3681 van de PVV Zo spoedig mogelijk
stoppen met verbranding biomassa

PZH-2020-756756439

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen nummer 3681 "Zo
spoedig mogelijk stoppen met verbranding biomassa" van de fractie van
Partij voor de Vrijheid.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
statenvragen nummer 3681 "Zo spoedig mogelijk stoppen met verbranding
biomassa" van de fractie van Partij voor de Vrijheid.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV8 / Vermeulen

Beantwoording Statenvragen 3664 GroenLinks - Ammoniumnitraat in
Rotterdamse haven
Advies
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3664 GroenLinks Ammoniumnitraat in Rotterdamse haven.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording
Statenvragen 3664 GroenLinks - Ammoniumnitraat in Rotterdamse haven.

PZH-2020-754904875

Besluit

Vastgesteld conform advies.

