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A1 / 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. 

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 Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-de komende periode tot januari 2023 met partners/de sector het gesprek 
aan te gaan over wat er voor (hen) nodig is, wanneer er niet langer 
gebruik gemaakt kan worden van chemische 
gewasbestrijdingsmiddelen; 
-na te gaan of het mogelijk is een clausule toe te voegen aan de regeling 
waarbij de ingangsdatum van 1 januari 2023 voor het niet langer gebruik 
mogen maken chemische gewasbestrijdingsmiddelen afhankelijk is van 
de uitkomst van het gesprek met de sector; 
-indien hetgeen is opgenomen onder het eerste en tweede 
gedachtestreepje een aanpassing in de regeling tot gevolg heeft die ter 
besluitvorming voor te leggen aan GS. 
 

 
 

A2 / Vermeulen Bestuurlijke opdracht Verkenning Regiodeal Waterwegregio 
 

PZH-2020-756657525 Advies 
1. Vast te stellen de Bestuurlijke opdracht Verkenning Regiodeal 

Waterwegregio, inhoudende de opdracht om met de gemeenten 
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de Riverboard een Verkenning uit 
te voeren naar de haalbaarheid van een Regiodeal voor de 
Waterwegregio.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de Bestuurlijke 
opdracht Verkenning Regiodeal Waterwegregio. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  
-in de Bestuurlijke Opdracht Verkenning Regiodeal onder “Haven 
Industrieel Complex” de drie transitieopgaven expliciet te benoemen;  
-in de Bestuurlijke Opdracht Verkenning Regiodeal ook de 
natuurproblematiek te benoemen. 

 
 

A3 / Vermeulen Meerjarig afsprakenkader tussen provincie en 
ondersteuningsinstellingen cultuurparticipatie en erfgoed 
 

PZH-2020-756292579 Advies 
1. Vast te stellen het meerjarig afsprakenkader tussen enerzijds de provincie 

Zuid-Holland en anderzijds instellingen basisvoorziening cultuurparticipatie 
(Kunstgebouw, SEOP, Popunie en Jeugdtheaterhuis) en Erfgoedhuis 
Zuid-Holland. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten 
geïnformeerd wordt over het meerjarig afsprakenkader tussen de provincie 
Zuid-Holland en anderzijds de instellingen basisvoorziening 
cultuurparticipatie (Kunstgebouw, SEOP, Popunie en Jeugdtheaterhuis) en 
Erfgoedhuis Zuid-Holland. 
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3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het meerjarig afsprakenkader 
tussen de provincie Zuid-Holland en de ondersteuningsinstellingen 
cultuurparticipatie en erfgoed. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A4 / Vermeulen 2e Voortgangsrapportage 2020 aan Provinciale Staten m.b.t. 
uitvoeringsfase RijnlandRoute 
 

PZH-2020-754456396 Advies 
1. Vast te stellen de 2e Voortgangsrapportage 2020 aan Provinciale Staten 

m.b.t. uitvoeringsfase RijnlandRoute. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de 2e 

Voortgangsrapportage 2020 aan Provinciale Staten m.b.t. uitvoeringsfase 
RijnlandRoute ter kennisname wordt aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de 2e 
Voortgangsrapportage 2020 aan Provinciale Staten m.b.t. uitvoeringsfase 
RijnlandRoute 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A5 / Vermeulen N215 Omleiding Melissant-Dirksland - Brief informeren PS 
vooronderzoek 
 

PZH-2020-756958883 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten 

geïnformeerd worden over het strafrechtelijk onderzoek dat is gestart door 
de BOA van DCMR.  

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale 
Staten over het strafrechtelijk onderzoek dat is gestart door de BOA van 
DCMR. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A6 / Baljeu Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 
 

PZH-2020-756538326 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken van 

de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 
2.  Vast te stellen de publieksamenvatting over de Gebiedsagenda 

Zuidwestelijke Delta 2050 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten de link met de Regiodeal te benoemen en de 
gemaakte opmerkingen in het verdere proces mee te nemen.  

 
 

A7 / Koning Behandelvoorstel Motie 945 Versnellen Versnelling Woningbouw 
 

PZH-2020-756750305 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS met het behandelvoorstel voor Motie 945 

Versnellen Versnelling Woningbouw. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan PS met het 

behandelvoorstel voor Motie 945 Versnellen Versnelling Woningbouw. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om  
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in de brief aan Provinciale Staten de zinssnede: “(…)  en die op de 3-
hectarenlijst staan waarover geen beleidsdiscussie is met de provincie.” 
te schrappen. 

 

 
 

A8 / Koning Behandelvoorstel motie 951 Onmenselijke woonomstandigheden 
arbeidsmigranten 
 

PZH-2020-755892180 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS inzake het behandelvoorstel over motie 951 

over Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het behandelvoorstel over 

motie 951 over Onmenselijke woonomstandigheden 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten: 
- Greenport te wijzigen in “Greenports”; 
- Na de zin onderaan pagina 1: “Het bouwen (…) arbeidsmigranten” een 
zin toe te voegen dat het de taak van de Provincie is om zich te richten 
op het aantal te realiseren woningen en het type woningen. 

 

 
 

A9 / Koning GS-brief dak- en thuislozen voor cie RWE 25-11-2020 
 

PZH-2020-757785963  
 

Advies 
1. Vast te stellen de aan de Provinciale Staten te verzenden brief over dak- 

en thuislozen ten behoeve van de Statencommissie RWE van 25 
november 2020. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de aan Provinciale Staten te 
verzenden brief over dak- en thuislozen ten behoeve van de 
Statencommissie RWE van 25 november 2020 
 

Besluit Vastgesteld machtiging voor de portefeuillehouder om:  
-na te gaan of ook Gouda al gereageerd heeft en dit, zo nodig, aan te 
passen in de brief aan Provinciale Staten; 
- een zin toe te voegen dat het de taak van de Provincie is om zich te 
richten op het aantal te realiseren woningen en het type woningen. 
 

 
 

CF1 / Baljeu Handelingswijzer opdrachten i.v.m. Corona P12 
 

PZH-2020-755214046 Advies 
1. De handelingswijzer IP12 dd. 2 oktober 2020 (V.3) vast te stellen als 

richtlijn voor besluitvorming en handelswijzen in het kader van 
vraagstukken inzake inkoop en aanbesteding, die zijn ontstaan als gevolg 
van de coronacrisis. 

2. Gedeputeerde Baljeu te machtigen de Handelingswijzer IP12 op 
ondergeschikte onderdelen te actualiseren 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Handelingswijzer 
opdrachten i.v.m. Corona P12. 

4. Vast te stellen, de publiekssamenvatting betreffende de vaststelling van de 
handelingswijzer IP12 als richtlijn voor besluitvorming en handelswijzen in 
het kader van vraagstukken inzake inkoop en aanbesteding, die zijn 
ontstaan als gevolg van de coronacrisis. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF2 / De Zoete Aanpak religieus erfgoed 
 

PZH-2020-756660113 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Aanpak religieus 

erfgoed. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale 

Staten over de Aanpak religieus erfgoed. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / De Zoete Beantwoording brief van vereniging De Hollandsche Molen d.d. 29-10-
2020 
 

PZH-2020-754453750 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan vereniging 'De Hollandsche Molen'. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de brief aan de vereniging 

'De Hollandsche Molen'. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / De Zoete Uitbreiding Samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12 
corridor met Pijnacker-Nootdorp, Bodegraven-Reeuwijk en Den Haag 
 

PZH-2020-741485048 Advies 
1. Aan te gaan het addendum (zie bijlage) behorende bij de 

Samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12 corridor van 19 
februari 2019 tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeenten 
Lansingerland, Zoetermeer, Waddinxveen, Zuidplas, Pijnacker-Nootdorp,  
Bodegraven-Reeuwijk en Den Haag en VNO NCW-West; 

2. In te stemmen met het deelnemen van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk op grond van art 3.1. van de Samenwerkingsovereenkomst als 
kernpartij aan de Stuurgroep; 

3. In te stemmen dat de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Den Haag op 
grond van art 3.2 van de Samenwerkingsovereenkomst partner van de 
stuurgroep zullen worden bij de samenwerking logistieke hotspot A12 
corridor; 

4. In te stemmen met de wijziging van artikel 11 Begroting en Financiën van 
de overeenkomst volgens onderstaande verdeling in euro’s: 
Gemeente Zoetermeer  20.000 
Gemeente Lansingerland  20.000 
Gemeente Waddinxveen  20.000 
Gemeente Zuidplas   20.000 
Gemeente Pijnacker-Nootdorp   5.000 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 20.000 
Gemeente Den Haag   10.000 
Provincie Zuid-Holland  20.000 
VNO NCW-West            0 
Warehouses De Pauw Nederland NV   5.000 
Wayland Developments    5.000 
Van Uden Logistics Site Investments BV 5.000 
ULP Bleiswijk A BV     5.000 
Gemeentelijke Regeling Bleizo   5.000 
Montea Nederland BV  5.000 
Coöperatief Parkmanagement Prisma 5.000 
Vereniging Bedrijvenpark Doelwijk 5.000 

5. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de uitbreiding van de 
Samenwerking logistieke hotspot A12 corridor met de gemeenten 
Bodegraven-Reeuwijk, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag; 
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6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de uitbreiding van de 
Samenwerking logistieke hotspot A12 corridor met de gemeenten 
Bodegraven-Reeuwijk, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag. 
 

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 mevrouw W. de Zoete, 
gedeputeerde van Economie, Cultuur en Erfgoed, Personeel en Organisatie, 
Luchtvaart en Grondzaken van de provincie Zuid-Holland, om de “Uitbreiding 
Samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12 corridor” met de 
gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, Waddinxveen, Zuidplas, Pijnacker-
Nootdorp, Bodegaven-Reeuwijk en Den Haag en VNO-NCW West en de 
belanghebbende partijen Warehouses de Pauw N.V., Wayland Developments, 
Van Uden Logistic Site Investments B.V., ULP Bleiswijk A B.V. (Joint Venture 
Somerset en USAA REALCO), de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo, 
Montea Nederland B.V., Coöperatief Parkmanagement Prisma de Vereniging 
Bedrijvenpark Doelwijk, namens de provincie te ondertekenen 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Vermeulen Bestuurscultuur gemeenteraad Noordwijk 
 

PZH-2020-756309723 Advies 
1. Vast te stellen de bief aan Puur Noordwijk waarin wordt aangegeven dat 

de bestuurscultuur in algemene zin de aandacht van de provincie heeft, de 
nieuwe gemeente Noordwijk de thema's bestuurscultuur en integriteit heeft 
opgepakt, het goed is dat deze thema's in de raad worden besproken en 
dat wij bereid zijn om in gesprek met de gemeenteraad van Noordwijk te 
bezien waar de provincie de gemeente kan ondersteunen; 

2. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad van Noordwijk waarmee de 
brief aan Puur Noordwijk over de bestuurscultuur in Noordwijk in afschrift 
wordt toegezonden; 

3. Vast te stellen de brief aan het college van burgemeester en wethouders 
van Noordwijk waarmee de brief aan Puur Noordwijk over de 
bestuurscultuur in Noordwijk in afschrift wordt toegezonden; 

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de brief aan Puur 
Noordwijk ter kennisname wordt toegezonden; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Puur Noordwijk 
over de bestuurscultuur in Noordwijk. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de brief 
met Bureau Kabinet af te stemmen.  

 
 

CF6 / Vermeulen Financierings- en Realisatieovereenkomst Noordelijke Randweg 
Voorhout 
 

PZH-2020-755835952  
 

Advies 
1. Aan te gaan de “Financierings- en Realisatieovereenkomst Noordelijke 

Randweg Voorhout” tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente 
Teylingen.   

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit over de 
Financierings- en Realisatieovereenkomst Noordelijke Randweg Voorhout, 
als bedoeld onder 1, ten behoeve van de bus corridor Noordwijk-Schiphol. 
 

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming 
door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is 
het advies een machtiging af te geven aan F. Vermeulen, gedeputeerde van 
Verkeer en Vervoer, Bestuur en Maatschappij, Vergunningverlening en IPO-
bestuur om de “Financierings- en Realisatieovereenkomst Noordelijke 
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Randweg Voorhout” met de gemeente Teylingen, namens de provincie Zuid-
Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Koning Cofinanciering transformatie Rijnhaven-Oost te Alphen aan den Rijn 
 

PZH-2020-756916051 Advies 
1. Beschikbaar te stellen een bedrag van € 950.000,00 uit de Knelpuntenpot 

aan de gemeente Alphen aan den Rijn voor het project “Mijlpaal 30 van 
Rijnhaven Oost” onder voorbehoud van toekenning van gelden uit de (2e 
tranche) Woningbouwimpuls door het Rijk.  

2. Bij het voldoen aan de voorwaarden, zoals bepaald onder 1, een bedrag 
van € 950.000,00 in 2021 te verlenen middels een begrotingssubsidie aan 
de gemeente Alphen aan den Rijn. 

3. Vast te stellen de brief aan de gemeente Alphen aan den Rijn waarin het 
besluit tot cofinanciering woningbouw Mijlpaal 30 Rijnhaven Oost onder 1 
wordt medegedeeld. 

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het besluit 
cofinanciering Rijnhaven-Oost ter kennisname wordt aangeboden. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij het voorstel 
Cofinanciering transformatie Rijnhaven-Oost naar te Alphen aan den Rijn. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Koning Vooroverlegnota warmteleiding Vlaardingen - Den Haag 
 

PZH-2020-752207829 Advies 
1. Vast te stellen de Vooroverlegnota waarmee Gedeputeerde Staten 

reageren op de ingekomen vooroverlegreacties op het voorontwerp 
inpassingsplan Warmteleiding Vlaardingen-Den Haag. 

2. Vast te stellen de brieven aan de vooroverlegpartners die een reactie 
hebben gezonden zijnde de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Rotterdam-
Rijnmond (VRH en VRR), Rijkswaterstaat, de gemeenten Den Haag en 
Schiedam, en te bepalen dat de bij de Warmtetransportleiding Vlaardingen 
-Den Haag betrokken bevoegde gezagen worden geïnformeerd over de 
Vooroverlegnota. 

3. Vast te stellen de brief aan PS over de Vooroverlegnota warmteleiding 
Vlaardingen - Den Haag. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit over de 
voorlegreacties van de overlegpartners. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Potjer Voortgangsrapportage derde kwartaal 2020 Invoeringsplan 
Omgevingswet 
 

PZH-2020-756891028 Advies 
1. Vast te stellen voortgangsrapportage derde kwartaal 2020 van het 

Invoeringsplan Omgevingswet. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de 

voortgangsrapportage Invoeringsplan Omgevingswet van het derde 
kwartaal 2020 ter kennisname wordt voorgelegd. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel 
Voortgangsrapportage derde kwartaal 2020 Invoeringsplan.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF10 / Potjer Ondertekening Grant Agreement LIFE IP Alll4Biodiversity 
 

PZH-2020-753974285 Advies 
1. Aan te gaan de Grant Agreement voor het project LIFE IP All4Biodiversity 

met de Europese Unie, vertegenwoordigd door de European Agency for 
Small and Medium-sized Enterprises (Agency), namens de provincies 
Noord-Brabant, Gelderland, Friesland en Limburg, Stichting Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in 
Nederland, Staatsbosbeheer, LTO, Vereniging BoerenNatuur, het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat, Vogelbescherming 
Nederland en Naturalis; 

2. Vast te stellen de begeleidende brief ondertekening Grant Agreement LIFE 
IP All4Biodiversity; 

3. Het hoofd van de afdeling Water en Groen te machtigen voor het maken 
van wijzigingen van ondergeschikte aard op basis van het vastgestelde 
Full Proposal LIFE IP All4Biodiversity en de Grant Agreement; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel ondertekening 
Grant Agreement LIFE IP Alll4Biodiversity. 

 
NB. De CdK is, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd de 
juridische binding aan te gaan. Hij machtigt de gedeputeerde B.K. Potjer met 
de portefeuille Energie, Natuur, Omgevingswet en Communicatie, om de Grant 
Agreement met de Europese Unie en de begeleidende brief namens GS en de 
betrokken partners te ondertekenen (deze machtiging is als bijlage bij het 
besluit gevoegd).  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / Bom-Lemstra The Cranberry Company in de Krimpenerwaard 
 

PZH-2020-756228605 Advies 
1. Vast te stellen brief aan PS over The Cranberry Company.  
2. Vast te stellen de publiekssamenstelling over The Cranberry Company. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12 / Bom-Lemstra Beslissing op bezwaar van uRecycle B.V. van 29 mei 2020 tegen het 
besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom 
 

PZH-2020-756766873 Advies 
1. Ongegrond te verklaren, conform het advies van de bezwarencommissie, 

de bezwaren van uRecycle B.V. van 29 mei 2020 tegen het besluit van 20 
mei 2020, en het bestreden besluit te handhaven. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan uRecycle B.V. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op de 

bezwaren van uRecycle B.V. tegen het besluit van 20 mei 2020. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF13 / Smit Afspraken college conferentie 
 

PZH-2020-757453862 Advies 
1. Vast te stellen de afspraken uit de college conferentie van 12 en 13 

oktober 2020. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting ten aanzien van de afspraken uit 

de college conferentie. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF14 / Vermeulen Plan van aanpak mobiliteitsmaatregelen Duin en Bollenstreek 
 

PZH-2020-754129014 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin de Staten worden voorgesteld: 

• in te stemmen met het starten van de uitvoering van de vervolgstudie 
naar multimodale korte en (middel)lange termijn oplossingen voor de 
mobiliteitsproblematiek in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek, 
conform de werkwijze in het plan van aanpak ‘Mobiliteitsmaatregelen 
Noordelijke Duin- en Bollenstreek’ versie d.d. 26 oktober 2020. 

• het voorbereidingskrediet ter grootte van € 1.600.000,-, dat 
beschikbaar was gesteld voor de planuitwerkingsfase Duinpolderweg, 
beschikbaar te stellen voor het plan van aanpak 
‘Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek’ versie d.d. 
26 oktober 2020. 

2. Vast te stellen het nieuwsbericht m.b.t. het starten met de vervolgstudie 
naar korte en (middel)lange termijn oplossingen voor de 
mobiliteitsproblematiek in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting m.b.t. het voorstel te starten met 
de studie naar korte en (middel)lange termijn oplossingen voor de 
mobiliteitsproblematiek in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 

SV1 / Koning Beantwoording statenvragen 3680 fracties PvdD PvdA en GL – 
Kustbebouwing 
 

PZH-2020-755255752 Advies 
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 Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3672 Groep GO Opening sociale 
zonnestroominstallatie huurwoningen Leiderdorp 
 

PZH-2020-756943047 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen met nummer 

3672 van Groep GO over de opening van een sociale 
zonnestroominstallatie voor huurwoningen in Leiderdorp; 

2. Vast te stellen publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
schriftelijke vragen met nummer 3672 van Groep GO over de opening van 
een sociale zonnestroominstallatie voor huurwoningen in Leiderdorp. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3682 fractie PvdD - nieuwe datacenters in 
Zuid-Holland 
 

PZH-2020-756739341 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3682 van de fractie 

PvdD over nieuwe datacenters in Zuid-Holland 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 10 NOVEMBER 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 3 november 2020 vastgesteld. 
 
 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting beantwoording Statenvragen 3682 
van de fractie PvdD over nieuwe datacenters in Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
beantwoording van vraag 3 laatste alinea wat minder stevig te maken en 
een nuancering aan te brengen in de zin dat het lastig is om binnen de 
regio de uitbreiding van datacenters te realiseren.  
 

 

 
 
 


