BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 24 NOVEMBER 2020
Besluitenlijst van de vergadering 17 november vastgesteld.

A1 / Koning

Combineren van procedures modules omgevingsbeleid

PZH-2020-758124533

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het voornemen enkele
procedures te combineren voor modules van het omgevingsbeleid.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het combineren van
procedures modules omgevingsbeleid.
Vastgesteld conform advies.

Besluit
A2 / Koning

Samenwerkingsovereenkomst Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den
Haag

PZH-2020-757333534

Advies
1. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie ZuidHolland en de initiatiefnemer van de Warmtetransportleiding Vlaardingen Den Haag, te weten LdM CV.
2. Vast te stellen de brief aan PS over de Samenwerkingsovereenkomst
Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag
3. Vast te stellen het nieuwsbericht over het aangaan van de
samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Zuid-Holland en LdM
CV.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst tussen LdM CV en de provincie ZuidHolland.
N.B: Advies aan de Commissaris van de Koning:
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. A Koning, gedeputeerde Ruimtelijke
Ordening van de Provincie Zuid-Holland, om de Samenwerkingsovereenkomst
provincie Zuid-Holland met LdM CV namens de Provincie Zuid-Holland te
ondertekenen.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om
wijzigingen aan te brengen in het nieuwsbericht.

A3 / Koning

Regionaal bouwmanifest regio Rotterdam

PZH-2020-756094162

Advies
1. Aan te gaan het Regionaal bouwmanifest regio Rotterdam met het
Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam, Maaskoepel, Federatie
van Woningcorporaties, VNO-NCW Bouwpower en NEPROM.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden
geïnformeerd over het regionaal bouwmanifest regio Rotterdam.
3. Te bepalen dat de brief aan PS na ondertekening van het regionaal
bouwmanifest regio Rotterdam aan PS wordt verzonden, met de
ondertekende versie van het regionaal bouwmanifest regio Rotterdam
bijgevoegd.
4. Vast te stellen de publieksamenvatting over het Regionaal bouwmanifest
regio Rotterdam.
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 mevrouw Koning, gedeputeerde Wonen,
Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Sport van de Provincie Zuid-Holland, om
het bouwmanifest met het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam,
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Maaskoepel, Federatie van Woningcorporaties, VNO-NCW Bouwpower,
NEPROM, namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-in de stukken te verduidelijken dat de ondertekening van het regionaal
bouwmanifest regio Rotterdam ook namens de betrokken gemeenten is;
-aan de stukken toe te voegen dat ook “Bouwend Nederland” het
Regionaal Bouwmanifest mede zal ondertekenen.

A4 / Vermeulen

Subsidieregeling Zuid-Hollandse Journalistiek en deelplafonds 20202021

PZH-2020-758115240

Advies
1. Vast te stellen de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse
Journalistiek.
2. Vast te stellen de deelplafonds 2020-2021 voor de Subsidieregeling
Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek als onderdeel van het
subsidieplafond in de Begroting 2021.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin Provinciale Staten
worden geïnformeerd over het besluit tot vaststelling van de deelplafonds
en waarin de regeling ter kennisname wordt bijgevoegd.
4. Te bepalen dat de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse
Journalistiek en de bijbehorende deelplafonds 2020-2021 worden
bekendgemaakt door publicatie in het provinciaal blad.
5. Vast te stellen het persbericht behorend bij de Subsidieregeling
Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek.
6. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit tot vaststelling van
de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek en
bijbehorende deelplafonds 2020-2021.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A5 / Vermeulen

Instelling Selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds

PZH-2020-758161268

Advies
1. Vast te stellen het Reglement Selectiecommissie Zuid-Hollands
Mediafonds.
2. Te bepalen dat de leden van de Selectiecommissie Zuid-Hollands
Mediafonds worden benoemd voor een periode van twee jaar.
3. Vast te stellen de benoemingsbrieven waarmee de leden van de
Selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds worden benoemd.
4. Vast te stellen dat het Reglement Selectiecommissie Zuid-Hollands
Mediafonds wordt bekendgemaakt door publicatie in het provinciaal blad.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Selectiecommissie ZuidHollands Mediafonds.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A6 / Vermeulen

Vervoerplannen 2021 openbaar vervoer

PZH-2020-758884808

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden
geïnformeerd over de vervoerplannen 2021 van het openbaar vervoer.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vervoerplannen 2021.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de
brief aan Provinciale Staten toe te voegen dat het gaat om aanvulling
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door het Rijk tot 93% en de 95% van de kosten van de huidige concessie
en hierbij explicieter te maken dat het gaat de eerste helft van 2021.

A7 / Potjer

Status aanvraag Nationaal Park Hollandse Duinen incl.
Samenwerkingsovereenkomst

PZH-2020-758187450

Advies
1. Aan te vragen de status van Nationaal Park voor het gebied Hollandse
Duinen bij het ministerie LNV op grond van artikel 8.3 van de Wet
natuurbescherming op basis van het document ‘Statusaanvraag Nationaal
Park Hollandse Duinen’ met bijlagen.
2. Vast te stellen de brief waarmee het document ‘Statusaanvraag Nationaal
Park Hollandse Duinen’ met bijlagen na ondertekening door partijen aan
de minister van LNV wordt aangeboden.
3. Aan te gaan de “Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Nationaal
Park Hollandse Duinen” voor de periode 2021-2023 met Dunea,
Staatsbosbeheer, Gemeente Den Haag en de Hoogheemraadschappen
Delfland en Rijnland voor de besturing en financiering van het Nationaal
Park.
4. Vast te stellen de brief aan PS over de statusaanvraag en de nieuwe
Samenwerkingsovereenkomst.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over indienen

statusaanvraag.
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 de heer Potjer, gedeputeerde natuur van de
Provincie Zuid-Holland, om de Samenwerkingsovereenkomst met Stichting
Nationaal Park Hollandse Duinen namens de Provincie Zuid-Holland te
ondertekenen.
Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- (tekstuele) wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen;
- de lijst met partners aan te passen indien de landschapstafel Duin en
Bollenstreek zich als partner terugtrekt.

A8 / De Zoete

Tijdelijke omzetting vervoersabonnementen in reizen op rekening

PZH-2020-758795640

Advies
1. Vast te stellen dat de huidige vervoersabonnementen van medewerkers
ten behoeve van woon-werkverkeer per 1 januari 2021 tijdelijk worden
omgezet naar Reizen op Rekening voor de periode van de Coronacrisis en
het hieruit voortvloeiende verplichte thuiswerken.
2. Te besluiten dat op grond van artikel 3, onder d van de Beleidsregel
actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 dit besluit inclusief GS-voorstel
niet actief openbaar wordt gemaakt tot het moment dat de betrokken
medewerkers zijn geïnformeerd.

Besluit

Aangehouden.

A9 / Vermeulen

Voortgang versterkingsaanpak beheer en onderhoud Beweegbare
Kunstwerken november 2020

PZH-2020-759031954

Advies
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1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin Provinciale Staten
nader worden geïnformeerd over de voortgang van de Versterkingsaanpak
Beheer en Onderhoud Beweegbare Kunstwerken en de laatste stand van
zaken rondom de maatregelen aan de hefbruggen Boskoop, Gouwesluis
en Waddinxveen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voortgang van de
Versterkingsaanpak Beheer en Onderhoud Beweegbare Kunstwerken en
de laatste stand van zaken rondom de maatregelen aan de hefbruggen
Boskoop, Gouwesluis en Waddinxveen.
Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de
financiële consequenties zoals vermeld in de brief aan Provinciale Staten
ook te vermelden bij het financieel en fiscaal kader in het GS voorstel.

A10 / Vermeulen

Opschorten voorbereiding aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland
Noord

PZH-2020-758937993

Advies
1. Op te schorten de voorbereiding van de aanbesteding van de OVconcessie Zuid-Holland Noord;
2. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten over het besluit tot
opschorting van de voorbereiding van de aanbesteding wordt
geïnformeerd;
3. Vast te stellen de brieven aan de regio’s Holland Rijnland en MiddenHolland, waarmee zij over het besluit tot opschorting van de voorbereiding
van de aanbesteding worden geïnformeerd;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het besluit tot opschorting
van de voorbereiding van de aanbesteding van de OV-concessie ZuidHolland Noord.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A11 / Baljeu

GS-besluit Voornemen regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS) en
aanpassing beleidsregels stikstof

PZH-2020-754431569

Advies
1. Vast te stellen het besluit tot instelling van een regionaal
stikstofregistratiesysteem (RSRS).
2. Vast te stellen de gewijzigde ‘Beleidsregels intern en extern salderen ZuidHolland’, zoals vastgesteld op 16 juni 2020 met kenmerk PZH-2020741710769 (DOS-2019-0005750) in verband met de instelling van een
regionaal stikstofregistratiesysteem.
3. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten, waarmee het
besluit tot instellen van een regionaal stikstofregistratiesysteem en van
wijziging van de ‘Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland’ ter
kennisname wordt aangeboden.
4. Te bepalen dat het besluit tot instellen van een stikstofregistratiesysteem
en het besluit tot vaststellen van de gewijzigde ‘Beleidsregel intern en
extern salderen Zuid-Holland’ worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel GS-besluit
instelling RSRS en aanpassing beleidsregels intern en extern salderen
Zuid-Holland.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
brief aan Provinciale Staten te verduidelijken dat er nu wordt besloten tot
instelling van een regionaal stikstofregistratiesysteem, maar dat voor wat
betreft de verdere completering en (uit)werking van het systeem nadere
besluitvorming volgt in 2021.
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CF1 / De Zoete

Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

PZH-2020-756871479

Advies
1. Vast te stellen de Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen ZuidHolland;
2. Te bepalen dat de Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen
Zuid-Holland wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor de Subsidieregeling
verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF2 / Bom-Lemstra

Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021

PZH-2020-758182950

Advies
1. Vast te stellen de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland
2021;
2. In te trekken de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020;
3. Te bepalen dat de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland
2021 wordt bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad;
4. Vast te stellen het aanvraagformulier Subsidieregeling opruiming
drugsafval Zuid-Holland 2021;
5. Vast te stellen het Statenvoorstel over de Subsidieregeling opruiming
drugsafval Zuid-Holland 2021, waarin gevraagd wordt om het
subsidieplafond vast te stellen op €104.899,50;
6. Te verlenen mandaat aan de directeur van BIJ12 te Utrecht voor de
uitvoering van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland
2021 conform bijgevoegd mandaatbesluit en dit tevens te publiceren in het
Provinciaal Blad;
7. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit
Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF3 / Bom-Lemstra

Overlast Heijplaat Rotterdam door afvalverwerker Suez

PZH-2020-757847692

Advies
1. Vast te stellen de brief aan de burgemeester van Rotterdam, dhr.
Aboutaleb, betreffende de vliegen- en geuroverlast die bewoners van de
wijk Heijplaat te Rotterdam ondervinden.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de burgemeester
van Rotterdam, dhr. Aboutaleb, betreffende de vliegen- en geuroverlast die
bewoners van de wijk Heijplaat te Rotterdam ondervinden.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de
brief aan de Burgemeester van Rotterdam toe te voegen dat deze een
reactie is op de aan de Commissaris van de Koning verzonden brief van
11 september die in het college aan de orde is geweest.

CF4 / Bom-Lemstra

Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2020-2024

PZH-2020-756833764

Advies
1. Aan te gaan het convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol
2020-2024 tussen de deelnemende partijen, waarin Zuid-Holland
vertegenwoordigd wordt door gedeputeerde mevrouw mr. E.A.S. Rommel
van de provincie Noord-Holland;
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2. Vast te stellen de begeleidende brief aan de provincie Noord-Holland,
waarin gedeputeerde mevrouw mr. E.A.S. Rommel gemandateerd wordt
om het convenant reduceren risicovogelaanvaringen Schiphol 2020-2024
namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen;
3. Vast te stellen de brief aan PS, waarin zij geïnformeerd worden over het
Convenant reduceren risico vogelaanvaringen 2020-2024
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel Convenant
reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2020-2024
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 mevrouw mr. E.A.S. Rommel
van de provincie Noord-Holland om het convenant reduceren risico
vogelaanvaringen Schiphol 2020-2024 namens de provincie Zuid-Holland te
ondertekenen (deze machtiging is als bijlage bij het besluit gevoegd).
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF5 / Baljeu

Voordracht J. Baljeu als plaatsvervangend DB-lid DCMR

PZH-2020-757651385

Advies
1. Voor te dragen mevr. J. Baljeu als plaatsvervangend DB-lid in het dagelijks
bestuur van DCMR.
2. Vast te stellen de brief aan DCMR over de voordracht van mevr. J. Baljeu
als plaatsvervangend DB-lid.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voordracht van mevr. J.
Baljeu als plaatsvervangend DB-lid in het dagelijks bestuur van DCMR.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF6 / Baljeu

Overzichten van gerechtelijke procedures 2018 en 2019

PZH-2020-757435889

Advies
1. In te stemmen met de overzichten van beroepsprocedures over 2018 en
2019
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten ter aanbieding van de
overzichten van beroepsprocedures over 2018 en 2019
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de overzichten van
beroepsprocedures over 2018 en 2019

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF7 / Vermeulen

Beslissing op bezwaar inzake verzoek Shell 2 op grond van de Wet
openbaarheid (Wob)

PZH-2020-757566252

Advies
1. Gedeeltelijk gegrond te verklaren, conform het advies van de
bezwarencommissie, van het bezwaar op het Wobverzoek van de Stichting
Platform Authentieke Journalistiek (PAJ), inzake de behandeling van het
op 12 april 2019 ingediende Wobverzoek over Shell documenten en
daarbij een aantal documenten gedeeltelijk openbaar te maken.
2. Vast te stellen de brief aan de PAJ met de beslissing op bezwaar als
bedoeld onder 1.
3. Te bepalen dat de beslissing op bezwaar onder adviespunten 1 en 2 met
de onderliggende stukken en het GS-voorstel op grond van artikel 3, onder
a van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, juncto
artikel 10, lid 2, onder e en g, van de Wob, niet actief openbaar worden
gemaakt.
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Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF8 / Vermeulen

Conceptbrief IPO Ruimte bibliotheken bij lockdown

PZH-2020-759219730

Advies
1. In te stemmen met de conceptbrief van het IPO aan het Ministerie van
Algemene Zaken waarin gevraagd wordt om bibliotheken bij toekomstige
lockdowns open te houden vanwege hun waarde voor de samenleving.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit over de
conceptbrief van het IPO aan het Ministerie van Algemene Zaken waarin
gevraagd wordt om bibliotheken bij toekomstige lockdowns open te
houden vanwege hun waarde voor de samenleving.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

