
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
1 DECEMBER 2020 

 
Besluitenlijst van de vergadering 24 november 2020 vastgesteld. 

 
 

 
 

A1 / De Zoete Tijdelijke omzetting vervoersabonnementen naar 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. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de tijdelijke omzetting 
vervoersabonnementen naar Reizen op Rekening. 

 

Besluit Vastgesteld indien de coulanceregeling van de Belastingdienst ten 
aanzien van de vaste reiskostenvergoedingen niet alsnog deze week 
verlengd wordt. In dat geval wordt in de publiekssamenvatting 
verduidelijkt dat GS besloten hebben tot het tijdelijk omzetten van 
vervoersabonnementen naar Reizen op Rekening, omdat de 
coulanceregeling ophoudt. De publicatie van de stukken vindt pas plaats 
als de coulanceregeling deze week niet verlengd wordt.   
 
Indien de coulanceregeling deze week wel verlengd wordt, wordt dit GS-
besluit ingetrokken.  

 
 

A2 / De Zoete Limes Werelderfgoed Centrumregeling 

PZH-2020-757532892 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Gedeputeerde Staten aan 

Provinciale Staten toestemming vragen voor het treffen van de 
‘Centrumregeling Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed’ op grond 
van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) als structuur voor de 
samenwerking tussen de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland 
voor de gezamenlijke taken als siteholder van het beoogde UNESCO 
Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes, waarbij de provincie Utrecht de 
rol van centrumprovincie op zich zal nemen, voor inwerkingtreding op 1 
januari 2021. 

2. Vast te stellen de tekst van de ‘Centrumregeling Limessamenwerking 
UNESCO Werelderfgoed’. 

3. Onder voorbehoud van toestemming van de Provinciale Staten de 
‘Centrumregeling Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed’ vast te 
stellen voor inwerkingtreding op 1 januari 2021. 

4. Beschikbaar te stellen van € 180.000 per jaar ten behoeve van de 
landelijke Limessamenwerking voor de periode 2020-2023 in de vorm van 
de verlening van de begrotingssubsidie van € 180.000,- aan de NLS (395 
Deelproduct/project 005472 Limes Unesco). 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het Statenvoorstel – Limes 
Werelderfgoed Centrumregeling. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Potjer Verdeelsystematiek Route35 

PZH-2020-758271730 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin Gedeputeerde 

Staten het besluit van het IPO bestuur over de verdeelsystematiek 
Route35 toelichten. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel verdeelsystematiek 
Route35. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan PS op p.1 de zin ‘Dit besluit is … 19 november jl.’ te 
herschrijven, omdat dit niet in de brief hoeft; 
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- Nog een stap toe te voegen, namelijk eerst in de eigen regio(‘s) kijken, 
dan pas daarbuiten; 
- De publiekssamenvatting aan te passen, onder andere door te 
verduidelijken dat het een terugvaloptie betreft; 
- Tekstuele aanpassingen van ondergeschikt belang te maken.  

 
 

CF1 / Baljeu Normenkader Rechtmatigheid 2020 

PZH-2020-757912254 Advies 
1. Vast te stellen het Normenkader Rechtmatigheid 2020 
2. Vast te stellen de brief aan PS waarin het Normenkader Rechtmatigheid 

2020 ter kennisneming aan Provinciale Staten wordt voorgelegd 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Normenkader 

Rechtmatigheid 2020. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Baljeu Uitgangspuntenbrief Financieel Kader 2022 Gemeenschappelijke 
Regelingen 

PZH-2020-757536743 Advies 
1. Vast te stellen de brieven met de uitgangspunten financieel kader 2022 

gemeenschappelijke regelingen aan: 
a) Omgevingsdienst Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond; 
b) Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid; 
c) Omgevingsdienst Haaglanden; 
d) Omgevingsdienst Midden-Holland; 
e) Omgevingsdienst West-Holland; 
f) Grondbank RZG/Zuidplas. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de 
Uitgangspuntenbrieven financieel kader 2022 aan de gemeenschappelijke 
regelingen. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Uitgangspuntenbrieven 
financieel kader 2022 gemeenschappelijke regelingen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Baljeu PZH-steun voor RKA-lobby voor extra aanlanding wind-op-zee 

PZH-2020-758961797 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan het College van Burgemeester en Wethouders 

van Rotterdam waarin Gedeputeerde Staten toestemming geven om het 
provincie-logo te plaatsen onder de lobby-brief van de Tafel Haven & 
Industrie van het Rotterdams Klimaatakkoord (RKA). De lobby-brief is 
gericht op extra aanlanding van Wind op Zee op Maasvlakte 2 voor 
elektrificatie van de industrie en grootschalige groene waterstof-productie 
in het Haven-Industrieel Complex Rotterdam. Met het logo ondersteunt de 
provincie de redeneerlijn richting het Rijk; 

2. In te stemmen met het voorstel om in het kader van de Groeiagenda Zuid-
Holland, onderdeel Systeeminterventie Energie-infrastructuur expliciet in te 
zetten op extra aanlanding van Wind op Zee op Maasvlakte 2 voor 
verduurzaming van het Haven-Industrieel Complex Rotterdam, zoals 
verwoord in de lobby-brief; 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin Provinciale Staten 
worden geïnformeerd dat Gedeputeerde Staten het lobby-initiatief in het 
kader van het Rotterdams Klimaatakkoord ondersteunen gericht op extra 
aanlanding van Wind op Zee op Maasvlakte 2 voor elektrificatie van de 
industrie en grootschalige groene waterstof-productie in het Haven-
Industrieel Complex Rotterdam. Gedeputeerde Staten zullen zich ook in 
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het kader van de Groeiagenda Zuid-Holland, onderdeel Systeeminterventie 
Energie-Infrastructuur hiervoor inzetten; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit van Gedeputeerde 
Staten met de titel ‘PZH-steun voor RKA-lobby voor extra aanlanding wind-
op-zee’.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Koning Reactie op het Woningbouwprogramma van de Woningmarktregio 
Haaglanden 

PZH-2020-758970682 Advies 
1. Vast te stellen de brief “Reactie op het Woningbouwprogramma van de 

Woningmarktregio Haaglanden'' inclusief bijlage aan het bestuur van de 
regio Haaglanden, waarmee wordt ingestemd met de 
behoefteonderbouwing van het woningbouwprogramma in de periode tot 
en met 2030, met uitzondering van de plannen ‘De Hak’ en de plannen 
waarvoor nog geen woningbouwaantallen in het programma zijn 
opgenomen; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin onze reactie op het 
woningbouwprogramma van de woningmarktregio Haaglanden aan 
Provinciale Staten ter kennis wordt gegeven. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie op het 
Woningbouwprogramma van de Woningmarktregio Haaglanden. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Potjer Geheimhoudingsovereenkomst H2GO project Stad Aardgasvrij 

PZH-2020-757470366 Advies 
1. Aan te gaan de geheimhoudingsovereenkomst met Coöperatie Deltawind 

UA, Eneco Heat Production & Industrials B.V., N.V. Nederlandse Gasunie, 
de gemeente Goeree-Overflakkee, Greenpoint Fuels & Energy B.V., 
HYGRO Energy B.V, Oost West Wonen, Stedin Netbeheer B.V. over de 
afspraak van elk der partijen om er alles aan te doen om de vertrouwelijke 
Informatie die schriftelijk bekend gemaakt wordt als vertrouwelijk aan te 
merken.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting.  
 
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 de heer B.K. Potjer, om de 
geheimhoudingsovereenkomst Stad Aardgasvrij met Coöperatie Deltawind 
UA, Eneco Solar, N.V. Nederlandse Gasunie, gemeente Goeree-Overflakkee, 
Greenpoint Power to H2 B.V., HYGRO Energy B.V., Oost West Wonen, Stedin 
Netbeheer B.V. namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om te 
checken: 
- Wat binnen de provincie de gebruikelijke procedure is inzake dergelijke 
geheimhoudingsovereenkomsten; 
- Of dit een openbaar besluit kan zijn. Indien nodig, worden de stukken 
omgezet naar niet actief openbaar of geheim.   
 
GS hebben na de beantwoording van de checkvragen besloten dat het 
GS-besluit openbaar is. De geheimhoudingsovereenkomst wordt niet 
actief openbaar gemaakt. 
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CF6 / Potjer Brief aan PS met brief van minister van BZK over de voortgang 
Omgevingswet 

PZH-2020-759009258 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin wordt toegezonden 

de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
d.d.13 november 2020 inzake Voortgangsbrief Omgevingswet november 
2020. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel brief aan PS met 
brief van de minister van BZK over de voortgang Omgevingswet. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Bom-Lemstra Energieakkoord Greenport West-Holland 2021-2025 

PZH-2020-758569215 Advies 
1. Aan te gaan het Energie-akkoord Greenport West-Holland 2021-2025 

inclusief de bijbehorende Gebiedsvisie Greenport West-Holland met circa 
50 partijen, waarin de gezamenlijke doelstellingen voor de versnelling van 
de Energietransitie in de Greenport zijn afgesproken. 

2. Aan te wijzen de portefeuillehouder voor Greenports als voorzitter voor de 
jaren 2021-2025 van de stuurgroep die voor de uitvoering van het 
Energieakkoord 2017-2020 in het leven is geroepen en die gecontinueerd 
wordt voor de jaren 2021-2025. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel over de vaststelling 
Energieakkoord Greenport West-Holland 2021-2025. 

 
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 
machtiging af te geven aan gedeputeerde Bom-Lemstra om namens de 
provincie Zuid-Holland het energie-akkoord te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Op p.3 van de ‘Gebiedsvisie Energietransitie Glastuinbouw’ te checken 
of het klopt dat er in 2040 33% vanuit restwarmte kan komen. Indien 
nodig, wordt dit aangepast; 
- Op p.9 van het ‘Energieakkoord Greenport West-Holland 2021-2025’ te 
checken of het klopt dat bij het onderdeel ‘Gebiedsvisie Energietransitie 
Greenport West-Holland’ havenwarmte staat genoemd. Indien nodig, 
wordt dit aangepast. 

 
 

CF8 / Vermeulen Brief aan Provinciale Staten: Uitkomsten bestuurlijk overleg MIRT 
november 2020 

PZH-2020-760062710 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij geïnformeerd 

worden over de uitkomsten van het BO MIRT Goederenvervoercorridors 
van 25 nov 2020 en het BO MIRT Zuidwest Nederland van 26 nov 2020. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting. 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan PS op p.11 bij het onderdeel ‘Tot slot’ ‘Rijk en de regio’ 
te wijzigen in ‘Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen in Zuid-
Holland’; 
- Het kaartje BO MIRT toe te voegen. 

 
 

SV1 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3674 van PvdA, VVD, CDA en GL over 
Achterstand bij lozingsvergunningen Rijkswaterstaat 

PZH-2020-759476924 Advies 
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1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3674 van de PvdA, VVD, 
CDA en GL over  Achterstand bij lozingsvergunningen Rijkswaterstaat. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 
Statenvragen 3674 van de PvdA, VVD, CDA en GL over Achterstand bij 
lozingsvergunningen Rijkswaterstaat. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3689 van D66 m.b.t. financieringsbehoefte 
groenopgave 

PZH-2020-759575034 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3689 van D66 

m.b.t. financieringsbehoefte groenopgave 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3689 van D66 m.b.t. financieringsbehoefte groenopgave 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Koning  Beantwoording Statenvragen 3691 VVD en CU&SGP - 3ha kaart 
uitwerken 

PZH-2020-759121320 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3691 van de VVD 

en CU&SGP met betrekking tot 3ha kaart uitwerken. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen met betrekking tot 3ha kaart uitwerken. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3686 FVD Gevolgen arrest Europese Hof 
van Justitie 

PZH-2020-759814760 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3686 van FVD 

met betrekking tot de gevolgen van het arrest Europese Hof van Justitie 

inzake de subsidieregeling particuliere terreinbeherende 

natuurbeschermingsorganisaties (PNB-regeling).   

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

schriftelijke vragen 3686 van FVD  inzake gevolgen arrest Europese Hof 

van Justitie inzake de subsidieregeling particuliere terreinbeherende 

natuurbeschermingsorganisaties (PNB-regeling).   

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


