BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 NOVEMBER 2020
Besluitenlijst van de vergadering 10 november 2020 vastgesteld.
A1 / Vermeulen

Beantwoording brieven Molenberaad verzoek Randstedelijke
Rekenkamer onderzoek aanleg N207 Zuid en intrekken concept ontwerp
PIP

PZH-2020-747103892

Advies
1. Vast te stellen de brief aan het Molenberaad betreffende het verzoek van
het Molenberaad aan de Randstedelijke Rekenkamer voor onderzoek van
de N207 Zuid.
2. Vast te stellen de brief aan het Molenberaad betreffende het verzoek van
het Molenberaad om het concept ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N207
Zuid in te trekken.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee PS in kennis wordt
gesteld over de beantwoordingsbrief van GS aan het Molenberaad
betreffende het verzoek van het Molenberaad om het concept ontwerp
Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid in te trekken
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de twee brieven aan het
Molenberaad betreffende het verzoek van het Molenberaad aan de
Randstedelijke Rekenkamer voor onderzoek naar de N207 Zuid en het
verzoek tot intrekken van het concept ontwerp Provinciaal Inpassingsplan
N207 Zuid.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
brief aan het Molenberaad over het Provinciaal Inpassingsplan N207 op
de tweede pagina tweede zin voor “van 2023-2025” toe te voegen : “naar
verwachting”.

A2 / Baljeu

Concept regionaal waterprogramma

PZH-2020-757209290

Advies
1. In te stemmen met het concept regionaal waterprogramma Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten ter aanbieding van het
concept regionaal waterprogramma.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel concept
regionaal waterprogramma.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
brief aan Provinciale Staten op de eerste pagina, tweede alinea, de eerste
zin te verwijderen (en zo nodig verder in de brief wanneer dit voorkomt)
en pas bij vaststelling van het regionaal waterprogramma Zuid Holland
de bevoegdheid tot vaststelling te benoemen.

A3 / Baljeu

Boardletter 2020

PZH-2020-756734398

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met een inhoudelijk reactie
op de door de accountant opgestelde boardletter 2020.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de boardletter 2020.
3. Te bepalen dat het GS-voorstel, de brief aan Provinciale Staten, waarin de
inhoudelijke reactie van Gedeputeerde Staten op de boardletter 2020 is
verwoord, de publiekssamenvatting inzake de boardletter en alle bij dit
besluit behorende bijlagen, niet actief openbaar te maken tot het moment
dat de brief aan Provinciale Staten ter kennis wordt gebracht aan de leden
van de Commissie Onderzoek van de Rekening, op grond van artikel 3,
onder a van de Beleidsregel actieve openbaarheid provincie Zuid-Holland
2017, juncto artikel 10, lid 2, onder f van de Wet openbaarheid van
bestuur.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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A4 / Potjer

Afspraken Windpark Spui

PZH-2020-757843494

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken ten
aanzien van Windpark Spui en de afspraken die de provincie heeft
gemaakt met de exploitant om de overlast van het windpark te
verminderen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de stand van zaken ten
aanzien van Windpark Spui en de afspraken die de provincie heeft
gemaakt met de exploitant om de overlast van het windpark te
verminderen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A5 / Potjer

Vervolgproces regionale energiestrategieën

PZH-2020-757763311

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin Gedeputeerde
Staten het vervolgproces naar de regionale energiestrategieën1.0
schetsen.
2. Vast te stellen de brief aan het college van gemeente Alphen aan den Rijn
waarin wordt voorgesteld om de uitnodiging, om een bezoek te brengen
aan een aantal locaties, door te spelen naar Provinciale Staten.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vervolgproces
regionale energiestrategieën.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-de brief van de gemeente Alphen aan den Rijn niet door te sturen naar
Provinciale Staten en hiertoe ook de laatste zin uit de brief aan de
gemeente Alphen aan den Rijn te schrappen;
- in de brief aan Provinciale Staten in de tweede alinea, laatste zin het
juiste jaartal te vermelden;
- in de publiekssamenvatting (na 1 juli) het jaartal van de energietransitie
aan te geven.

CF1 / Bom-Lemstra

Beslissing op bezwaar Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V. voor
buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning voor een
houtshredder

PZH-2020-756862414

Advies
1. Conform het advies van de bezwarencommissie het bezwaar van Van
Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V. tegen het besluit van 23 maart
2020 strekkende tot buiten behandeling stelling van de aanvraag voor een
houtshredder, met verbetering van de motivering, ongegrond te verklaren.
2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Van Leeuwen
Papier en Metaalhandel B.V.
3. Af te wijzen, conform het advies van de bezwarencommissie, het verzoek
van Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V. tot vergoeding van de
proceskosten.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar aan
Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF2 / Bom-Lemstra

Beslissing op bezwaar Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V. voor
buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning voor een
sorteerinstallatie

PZH-2020-757310110

Advies
1. Conform het advies van de bezwarencommissie het bezwaar van Van
Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V. tegen het besluit van 23 maart
2020 strekkende tot buiten behandeling stelling van de aanvraag voor een
sorteerinstallatie, met verbetering van de motivering, ongegrond te
verklaren.
2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Van Leeuwen
Papier en Metaalhandel B.V.
3. Af te wijzen, conform het advies van de bezwarencommissie, het verzoek
van Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V. tot vergoeding van de
proceskosten.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar aan
Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF3 / Baljeu

Correctie overdrachtswaarde waterbussen

PZH-2020-757354057

Advies
1. Vast te stellen de overdrachtswaarde van de schepen Merwedam
(€ 1.009.396), Aquacat (€ 832.072), Vlij (€ 684.859) en Schie (€ 743.282).
2. Vast te stellen de hieruit voortvloeiende compensatie voor de huidige
eigenaar Aquabus BV ten bedrage van € 641.468.
3. Vast te stellen de brief aan Aquabus BV waarmee zij geïnformeerd wordt
over de vastgestelde overdrachtswaarde van de schepen Merwedam,
Aquacat, Vlij en Schie alsmede over de vastgestelde compensatie.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de waardevaststelling.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF4 / Baljeu

Intentieverklaring uitvoeringsprogramma gebiedsdossier Haringvliet

PZH-2020-756340286

Advies
1. Aan te gaan de intentieverklaring uitvoeringsprogramma gebiedsdossier
Haringvliet met Rijkswaterstaat, gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente
Hoeksche Waard, Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de intentieverklaring
uitvoeringsprogramma gebiedsdossier Haringvliet.
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming
door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is
het advies aan hem om een machtiging af te geven aan gedeputeerde
mevrouw J.N. Baljeu om de intentieverklaring uitvoeringsprogramma
gebiedsdossier Haringvliet met Rijkswaterstaat, gemeente GoereeOverflakkee, gemeente Hoeksche Waard, Waterschap Hollandse Delta en
Evides Waterbedrijf namens de provincie te ondertekenen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF5 / Koning

Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor jaarrond
exploitatie van een strandpaviljoen ten behoeve van een
kitesurfvereniging op het strand in het Natuurnetwerk Nederland-gebied,
gemeente Katwijk

PZH-2020-757231761

Advies
1. Vast te stellen de brief aan burgemeester en wethouders van Katwijk,
waarmee bezwaar wordt gemaakt tegen de verleende
omgevingsvergunning voor de jaarrond exploitatie van de accommodatie
voor de kitesurfclub Airtime op het strand, Noordduinseweg 8, gemeente
Katwijk.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het besluit tot het indienen
van bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor jaarrond exploitatie van
een strandpaviljoen ten behoeve van een kitesurfvereniging op het strand
in het Natuurnetwerk Nederland-gebied, gemeente Katwijk.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF6 / De Zoete

Aanpassing subsidieregeling ondersteuning BIZZen op
bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland

PZH-2020-756034036

Advies
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling
ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden ZuidHolland;
2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit niet in werking zal treden
indien tussen het moment van vaststellen en het moment van publicatie
zoveel subsidieaanvragen zijn ingediend dat bij inwilliging van deze
aanvragen na inwerkintreding van het onder 1 genoemde besluit het
subsidieplafond zou worden overschreden;
3. Te bepalen dat de wijzigingsregeling van de Subsidieregeling
ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden ZuidHolland wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de
Subsidieregeling ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en
winkelgebieden Zuid-Holland.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF7 / De Zoete

Ondertekening City Deal ‘Een slimme Stad, zo doe je dat’

PZH-2020-757463110

Advies
1. Aan te gaan de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ met:
a. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het
ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat;
b. de provincies Overijssel en Utrecht;
c. het waterschap Vallei en Veluwe;
d. de gemeenten Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Apeldoorn,
Breda, Capelle aan den IJssel, Den Haag, Deventer, Enschede,
Heerlen, Helmond, Maastricht, Roeselare (België), Rotterdam, ‘sHertogenbosch, Sittard-Geleen, Waalwijk en Zwolle;
e. de Overheidsorganisaties ICTU, de Dienst voor het Kadaster en de
Openbare Registers, en de Politie;
f. de bedrijven AM, Arcadis, Argaleo, BPD, Civity, DHM, Stichting
Digitale Bereikbaarheid, ELBA\REC, Heijmans, Imec, Kennedy Van
der Laan, Overmorgen, PHBM, Vodafone Ziggo en WE Consulting
Projects & Venturing;
g. de brancheorganisaties BNA, BNSP, BTG, FIWARE, FME en NVTL;

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 NOVEMBER 2020
Besluitenlijst van de vergadering 10 november 2020 vastgesteld.
h. de maatschappelijke organisaties Amsterdam Smart City, Data- en
Kennishub Gezond Stedelijk Leven, Economic Board Utrecht, Future
City Foundation, P10, Platform31, en VNG.
2. Te machtigen gedeputeerde De Zoete tot het aanbrengen van wijzigingen
van ondergeschikt belang in de concept overeenkomst, tot het moment
van definitieve ondertekening.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de ondertekening van
de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ondertekening van de City
Deal ’Een slimme stad, zo doe je dat’.
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 gedeputeerde De Zoete van de Provincie
Zuid-Holland, om de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ te
ondertekenen.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV1 / Vermeulen

Beantwoording Statenvragen 3684 van FvD over Democratische
legitimiteit en verantwoording van het IPO, de RES, de metropoolregio’s
en de veiligheidsregio’s

PZH-2020-756916034

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3684 van Forum
voor Democratie met betrekking tot Democratische legitimatie en
verantwoording van het IPO, de RES, de Metropoolregio's en de
Veiligheidsregio's.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording
Statenvragen 3684 van Forum voor Democratie met betrekking tot
Democratische legitimatie en verantwoording van het IPO, de RES, de
Metropoolregio's en de Veiligheidsregio's.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV2 / Potjer

Beantwoording statenvragen 3683 PVV over beeindiging provinciale
bijdragen aardgasvrij

PZH-2020-758290313

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3683 van de PVV
over beëindiging provinciale bijdragen aardgasvrij
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording van de
statenvragen 3683 van de PVV over beëindiging provinciale bijdragen
aardgasvrij

Besluit

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

