
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 
8 DECEMBER 2020 

 
Besluitenlijst van de vergadering  1 december 2020 vastgesteld. 

 
 

 

A1 / Koning Instrumentenkoffer betaalbare woningen 
 

PZH-2020-758551449 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten aankondiging van de Zuid-

Hollandse Woningbouwagenda en instrumentenkoffer betaalbare 
woningen.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de aankondiging van de Zuid-
Hollandse Woningbouwagenda en instrumentenkoffer betaalbare 
woningen. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Te checken of het echt niets kost om mee te doen met de website. Als 
er wel kosten aan verbonden zijn, moet dit in het GS-voorstel bij het 
financieel kader genoemd worden; 
- In de brief aan PS op p.2 de zinnen ‘De Metropoolregio Amsterdam 
heeft een vergelijkbare de … deze die website’ te herschrijven; 
- In de publiekssamenvatting ook de woningbouwagenda te benoemen. 
 
GS spreken af om na een jaar te evalueren wat de doelgroep van de 
website vindt en of de instrumenten goed vindbaar zijn. 

 
 

A2 / Vermeulen Zienswijze GS op initiatiefvoorstel instellen jongerenraad 
 

PZH-2020-757039863 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-brief met de zienswijze op het initiatiefvoorstel van 

D66 Zuid-Holland voor het instellen van een jongerenraad; 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze van GS op het 

initiatiefvoorstel van D66 Zuid-Holland voor het instellen van een 
jongerenraad 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS: 
- Op p.4, eerste alinea toe te voegen dat de ervaring is dat de kans op 
teleurstelling bij een dergelijke (jongeren)raad groot is, omdat niet al hun 
ideeën en voorstellen overgenomen zullen worden. Het kan lastig zijn om 
een dergelijke (jongeren)raad gemotiveerd te houden; 
- De jeugdcommissaris als eerder voorbeeld te noemen en toe te lichten 
waarom daarmee gestopt is; 
- Op te nemen dat de kosten voor de uitvoering van dit PS-voorstel ten 
laste van het PS-budget moeten komen en dat de verantwoordelijkheid 
om van de jongerenraad een succes te maken bij PS ligt, en niet bij GS. 

 
 

A3 / Bom-Lemstra Ondertekenen convenant Groene Cirkels Heineken 2019 – 2023 
 

<PZH-nummer> Advies 
1. Aan te gaan het ‘Convenant Groene Cirkels Heineken 2020 – 2023 

Voortbouwen op succes’ met als doel de samenwerking aan een sterke en 
duurzame regio voort te zetten met Heineken, Hoogheemraadschap van 
Rijnland, Naturalis en Wageningen Environmental Research; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden 
geïnformeerd over de verlenging van de samenwerking Groene Cirkels 
Heineken door ondertekening van het ‘Convenant Groene Cirkels 
Heineken 2020 – 2023’; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin de ondertekening en het 
doel van de samenwerking Groene Cirkels Heineken wordt verwoord;  

4. Vast te stellen dat ingevolge artikel 3 onder b en d van de Beleidsregel 
actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 dit besluit niet eerder 
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openbaargemaakt wordt dan nadat alle partijen het convenant 
ondertekend hebben. 

 
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 A.W. Bom-Lemstra om het 
convenant met Heineken, Hoogheemraadschap van Rijnland, Naturalis en 
Wageningen Environmental Research namens de provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In alle stukken een check te doen op de genoemde jaartallen en waar 
nodig te corrigeren; 
- In de brief aan PS nog eens toe te lichten wat Groene Cirkels zijn en het 
succes ervan te benoemen. 

 
 

A4 / Smit Overzicht 8 december 2020 actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus 
 

PZH-2020-760182935 Advies 
1. Vast te stellen het overzicht concrete maatregelen 8 december 2020. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het het overzicht 

concrete maatregelen 8 december 2020. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het overzicht 8 december 2020 

actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in 
afstemming met dhr. Potjer een passage/hoofdstuk over energie en 
natuur toe te voegen. Dhr. Potjer zal een tekstvoorstel maken en via de 
mail met GS afstemmen.  
 
GS spreken af om het volgende overzicht vóór het Voorjaarsreces naar 
PS te sturen. 

 
 

CF1 / De Zoete Deelname GS aan Bestuurlijk Platform Kinderdijk 
 

PZH-2020-756296059  
 

Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Bestuurlijk Platform Kinderdijk waarin wordt 

aangegeven dat mevrouw W.H. de Zoete-van der Hout namens GS zal 
deelnemen aan het Bestuurlijk Platform Kinderdijk. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij de brief aan 
Bestuurlijk Platform Kinderdijk onder de aandacht wordt gebracht.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief, waarin GS 
aangeven dat mevrouw de Zoete-van der Hout zal deelnemen aan het 
Bestuurlijk Platform Kinderdijk.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF2 / De Zoete Intentieverklaring financiële bijdrage oprichting mkb-werkplaats 
Rijnmond 
 

PZH-2020-759551644 Advies 
1. Vast te stellen de Intentieverklaring oprichting mkb-werkplaats Rijnmond 

over de financiële bijdrage aan de mkb-werkplaats Rijnmond onder 
voorbehoud van een positief besluit van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) over de ingediende subsidieaanvraag en onder 
voorwaarde dat de aanvraag voor de mkb-werkplaats voldoet aan de 
gestelde subsidie-eisen in subsidieregeling deelakkoorden Human Capital. 
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2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake Intentieverklaring oprichting 
mkb-werkplaats Rijnmond 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / De Zoete Vaststelling Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 
 

PZH-2020-757978429 Advies 
1. Vast te stellen het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021; 
2. Te bepalen dat het besluit tot vaststelling van het Maatregelenpakket 

erfgoedlijnen 2021 gepubliceerd wordt in het Provinciaal Blad; 
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de Staten worden 

geïnformeerd over het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021, de Monitor 
erfgoedlijnen 2017-2019 en de voortgang van de verkenning naar de 
inclusiviteit van de erfgoedlijnen; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 
vaststelling van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het  
GS-voorstel en de brief aan PS de zin ‘Indien dan nog budget resteert zal 
bij Voorjaarnota 2021 …’ te verwijderen.  

 
 

CF4 / Koning Besluiten Subsidieregeling Groen (Srg) subsidies waterrecreatie, 
programma Groen doet goed en beheer ruiter- en menpaden 2021 en 
wijziging deelplafond Innovatieve Pilots Groene Cirkels 
 

PZH-2020-757721589 Advies 
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit waterrecreatie 2021; 
2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit programma Groen doet Goed 

2021; 
3. Vast te stellen het Besluit tot vaststelling van het deelplafond beheer ruiter- 

en menpaden 2021;  
4. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de deelplafonds 2020 van de 

paragrafen 2.11.2 ruiter- en menpaden en 2.8 Innovatieve Pilots Groene 
Cirkels; 

5. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten 
worden geïnformeerd over het Openstellingsbesluit waterrecreatie 2021, 
Openstellingsbesluit programma Groen doet Goed 2021, het Besluit tot 
vaststelling van het deelplafond beheer ruiter- en menpaden 2021 en het 
Besluit tot wijziging van de deelplafonds 2020 van de paragrafen 2.11.2 
ruiter- en menpaden en 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels; 

6. Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad in werking treden het 
Openstellingsbesluit waterrecreatie 2021, Openstellingsbesluit programma 
Groen doet Goed 2021, het Besluit tot vaststelling van het deelplafond 
beheer ruiter- en menpaden 2021 en het Besluit tot wijziging van de 
deelplafonds 2020 van de paragrafen 2.11.2 ruiter- en menpaden en 2.8 
Innovatieve Pilots Groene Cirkels; 

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit 
waterrecreatie 2021, Openstellingsbesluit programma Groen doet Goed 
2021, het Besluit tot vaststelling van het deelplafond beheer ruiter- en 
menpaden 2021 en het Besluit tot wijziging van de deelplafonds 2020 van 
de paragrafen 2.11.2 ruiter- en menpaden en 2.8 Innovatieve Pilots 
Groene Cirkels. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF5 / Koning Vaststelling proactieve aanwijzing inzake realisatie sociale woningbouw 
gemeente Albrandswaard 
 

PZH-2020-757940496 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad van Albrandswaard waarin is 

opgenomen de proactieve aanwijzing ex artikel 4.2, lid 1 Wro inzake het 
realiseren van sociale woningen op de locatie De Omloop in Rhoon; 

2. Digitaal vast te stellen de proactieve aanwijzing met identificatienummer 
NL.IMRO.9928.DOSx2017x0004229AW-VA01; 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met betrekking tot de 
vastgestelde proactieve aanwijzing ex artikel 4.2, lid 1 Wro inzake het 
realiseren van sociale woningen op de locatie De Omloop in Rhoon, met 
als bijlagen de proactieve aanwijzing gericht aan de gemeenteraad van 
Albrandswaard alsmede de op 3 november 2020 door GS reeds 
vastgestelde brieven aan de gemeenten Barendrecht, Lansingerland en 
Westvoorne over de realisatie van sociale woningen; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de proactieve aanwijzing ex 
artikel 4.2, lid 1 Wro inzake het realiseren van sociale woningen op de 
locatie De Omloop in Rhoon. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Koning Beantwoording brief omwonenden Antes Poortugaal 
 

PZH-2020-758115200 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de overburen van het Antesterrein Poortugaal 

over de plannen van ParnassiaGroep/Antes Poortugaal te Poortugaal. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de brief aan de 

overburen van het Antesterrein aan PS ter kennisgeving wordt 
aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de beantwoording brief 
omwonenden Antes Poortugaal. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Vermeulen Leiden Centraal-Katwijk-Noordwijk - ESA ESTEC bus stop R-net corridor 
agreement 
 

PZH-2020-758232140 Advies 
1. Aan te gaan de bus stop R-net corridor agreement door de Provincie Zuid-

Holland met European Space Agency waarin inhoudelijke, procedurele en 
financiële afspraken tussen partijen worden vastgelegd over de locatie, de 
inrichting, de uitvoering, de instandhouding en het beheer en het 
onderhoud van de halte. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Leiden Centraal-
Katwijk-Noordwijk - ESA ESTEC bus stop R-net corridor agreement. 

 
N.B.: 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 F. Vermeulen, gedeputeerde 
Verkeer en Vervoer van de Provincie Zuid-Holland, om de bus stop R-net 
corridor agreement met European Space Agency namens de Provincie Zuid-
Holland te ondertekenen 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF8 / Baljeu Vaststelling mandaatregelingen omgevingsdiensten 2021 
 

PZH-2020-757549850 Advies 
1. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland voor de DCMR Milieudienst Rijnmond 2021. 
2. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland voor de Omgevingsdienst Haaglanden 2021. 
3. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland voor de Omgevingsdienst Midden-Holland 2021. 
4. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland voor de Omgevingsdienst West-Holland 2021. 
5. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2021. 
6. Te bepalen dat de mandaatregelingen omgevingsdiensten 2021 worden 

gepubliceerd in het provinciaal blad. 
7. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de 

mandaatbesluiten voor de omgevingsdiensten 2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Baljeu Ondertekening Letters of Cooperation 2021 van het Deltalinqs Climate 
Program 
 

PZH-2020-737066708 Advies 
1. Aan te gaan de Letters of Cooperation 2021 van het Deltalinqs Climate 

Program tussen de Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, 
Deltalinqs, Shell Pernis, BP, Stedin, Nouryon, WHG, TNO, Neste en het 
Havenbedrijf Rotterdam waarin met elkaar de intentie wordt uitgesproken 
samen stappen te zetten in de energietransitie. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor het aangaan en 
ondertekenen van de Letters of Cooperation met Gemeente Rotterdam, 
Deltalinqs, Shell Pernis, BP, Nouryon, Stedin, WHG, TNO, Neste en het 
Havenbedrijf Rotterdam. 

 
NB: Aangezien de 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 J.N. Baljeu, gedeputeerde transitie Haven & Industrie van de 
provincie Zuid-Holland, om de Letters of Cooperation namens provincie Zuid-
Holland te ondertekenen met Gemeente Rotterdam, Deltalinqs, Shell Pernis, 
BP, Nouryon, Stedin, WHG, TNO, Neste en het Havenbedrijf Rotterdam. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
publiekssamenvatting niet te verwijzen naar ‘blauwe waterstof’ door het 
woord ‘blauwe’ te verwijderen.   

 
 

CF10 / Bom-Lemstra Verzoek minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels 
 

PZH-2020-758695142 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de Zuid-Hollandse colleges van burgemeester 

en wethouders (B&W) inzake het verzoek van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met betrekking tot 
interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels.  

2. Vast te stellen de brief aan de minister van BZK inzake interbestuurlijk 
toezicht brandveiligheid gevels. 

3. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraden van Zuid-Holland inzake 
interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels. 
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4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake interbestuurlijk 
toezicht brandveiligheid gevels. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de Zuid-
Hollandse colleges van B&W inzake het verzoek van de minister van BZK 
met betrekking tot interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / Bom-Lemstra Behandelvoorstel Motie 958 Van Aelst SP - Bevorderen kruidenrijk 
grasland 
 

PZH-2020-759743604 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten 

geïnformeerd worden over het behandelvoorstel van de motie 958 Van 
Aelst (SP) - Bevorderen kruidenrijk grasland. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel van de 
motie 958 Van Aelst (SP) - Bevorderen kruidenrijk grasland 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om na te 
gaan of het onderdeel ‘inclusief de inzet van middelen’ is geschrapt uit 
de uiteindelijke motie. De stukken worden daar, indien nodig, op 
aangepast. In de brief aan PS moet duidelijk zijn dat GS kruidenrijk 
grasland willen bevorderen zonder de inzet van extra middelen.  

 
 

CF12 / De Zoete Achtergrond ontwikkelingen arbeidscapaciteit 
 

PZH-2020-760620589  Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij geïnformeerd 

worden over de ontwikkeling van de arbeidscapaciteit binnen de begroting. 
2. Vast te stellen de bijbehorende publiekssamenvatting. 

 

Besluit Aangehouden. Komt terug in de GS-vergadering van 15-12-2020. 

 
 

SV1 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3685 van de PvdD vervolgvragen 
damherten Hoeksche Waard 
 

PZH-2020-759078102 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer 3685 

van de PvdD over vervolgvragen damherten Hoeksche Waard. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen met nummer 3685 van de PvdD over vervolgvragen 
damherten Hoeksche Waard. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3687 FvD - Follow up toespraak van 
gedeputeerde Bom-Lemstra d.d. 14 oktober 2019  
 

PZH-2020-759451610 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3687 FvD - Follow 

up toespraak van gedeputeerde Bom-Lemstra d.d. 14 oktober 2019   
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3687 FvD - Follow up toespraak van gedeputeerde Bom-
Lemstra d.d. 14 oktober 2019   

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV3 / Vermeulen Beantwoording statenvragen 3688 D66 - Filevorming op kruispunt N213-
N466 
 

PZH-2020-760279923 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3688 met als onderwerp 

Filevorming op kruispunt N213-N466 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Statenvragen 3688 

Filevorming op kruispunt N213-N466  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Baljeu Beantwoording statenvragen 3690 CDA - Medicijnresten in 
oppervlaktewater 
 

PZH-2020-760085642 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3690 van het CDA 

met betrekking tot medicijnresten in oppervlaktewater. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV5 / Baljeu Beantwoording statenvragen 3692 PVV - Gevolgen CO2-heffing voor 
Zuid-Hollandse economie 
 

PZH-2020-759460697 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3692 (PVV) Gevolgen 

CO2-heffing voor Zuid-Hollandse economie. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

Statenvragen 3692 (PVV) Gevolgen CO2-heffing voor Zuid-Hollandse 
economie. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
beantwoording: 
- De nummering van de vragen te checken en corrigeren. Nu is er 
tweemaal een vraag 2.  
- In het laatste antwoord de zin ‘Onze inschatting … gaat kosten’ te 
herformuleren of verwijderen.  

 
 

SV6 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3693 PvdD - Opschorten schadebestrijding 
en jacht i.v.m. vogelgriep 
 

PZH-2020-760162945 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer 3693 

van de PvdD - Opschorten schadebestrijding en jacht i.v.m. vogelgriep.  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen met nummer 3693 van de PvdD - Opschorten 
schadebestrijding en jacht i.v.m. vogelgriep 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 
 


