
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 15 DECEMBER 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 8 december 2020 vastgesteld. 
 
 

A1 / Baljeu Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021 
 

PZH-2020-761048944 Advies 
1. In te trekken het reeds op 27 oktober 2020 genomen besluit met kenmerk 

PZH-2020-754959158 met betrekking tot de Financiële verordening 
provincie Zuid-Holland 2021.  

2. Vast te stellen het gewijzigd Statenvoorstel PZH-2020-761184113 met 
betrekking tot de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021. 

3. Te bepalen dat de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021 
wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Financiële verordening 
provincie Zuid-Holland 2021. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in 
afstemming met dhr. Vermeulen: 
- Artikel 4.28 in de Financiële verordening aan te passen door lid 2 te 
wijzigen in: ‘Bij iedere indicator leveren gedeputeerde staten een korte 
analyse over de signaleringswaarde in de verschillende planning & 
control producten als bedoeld in artikel 2.1.’ En een lid 3 toe te voegen: 
‘Indien twee of meer indicatoren als bedoeld in het eerste lid de 
signaleringswaarden bereiken, bepalen provinciale staten op basis van 
de genoemde analyse van lid 2 of zwaardere analyse en/of maatregelen 
noodzakelijk zijn.’ 
- De overige stukken daarmee in lijn te brengen. 

 
 

A2 / Koning Motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland 
 

PZH-2020-760805496 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee Provinciale Staten worden 

gevraagd in te stemmen met de voorgestelde uitvoering van motie 867. 
Hiermee wordt de voorkeursvariant van het college van Gedeputeerde 
Staten in samenspraak met de grondeigenaren en stakeholders uitgewerkt 
en uitgevoerd om geluidbeperkende maatregelen voor Vlietland te treffen 
binnen het beschikbaar gestelde budget van €5 miljoen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij het voorstel ‘Motie 
867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland’` 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A3 / Koning Actualisering protocolafspraken PS en GS 
 

PZH-2020-760358932 Advies 
1.  vast te stellen het Statenvoorstel met betrekking tot de actualisering van de 

protocolafspraken tussen PS en GS voor 2021. 
2.  vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel actualisering van 

de protocolafspraken tussen PS en GS voor 2021. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In het Statenvoorstel toe te voegen dat GS in 2021, richting de 
Omgevingswet, met PS het fundamentele gesprek willen voeren over o.a. 
de voorhangprocedure en de informatie-afspraken, de bevoegdheden 
van GS en PS i.r.t. vertrouwen; 
- Het onderdeel over de politiek bestuurlijk gevoelige locaties uit de 
protocolafspraken te verwijderen, en het Statenvoorstel daarmee in lijn te 
brengen. In het Statenvoorstel wordt wel een verwijzing opgenomen dat 
er informatie-afspraken over zijn; 
- De kaart ‘politiek bestuurlijke gevoelige locaties’ te verwijderen;  
- Paginanummers toe te voegen in het document ‘Protocolafspraken’; 
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- Een check te doen op de in de stukken opgenomen verwijzingen en 
deze waar nodig te corrigeren; 
- Tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang te maken.  

 
 

A4 / Vermeulen Toekomst Drechtstedensamenwerking 
 

PZH-2020-761105435 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Burgemeester en Wethouders van Dordrecht 

over de toekomst van de Drechtstedensamenwerking; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Burgemeester 

en Wethouders van Dordrecht over de toekomst van de 
Drechtstedensamenwerking.  

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief een zin toe te voegen om aandacht te vragen voor dwarsverbanden 
met GR’en. 

 
 

A5 / Koning Overeenkomst ten aanzien van de molenbiotoop van Molen De Roos te 
Delft en intrekking beroep en voorlopige voorziening inzake 
bestemmingsplan ‘Bacinol’ 
 

PZH-2020-760893971 Advies 
1. Vast te stellen het besluit om in te stemmen met de overeenkomst tussen 

partijen DSM, gemeente Delft, vereniging De Hollandsche Molen en 
provincie Zuid-Holland met daarin afspraken over de juridische borging van 
de regels ten aanzien van de molenbiotoop van Molen De Roos. 

2. Vast te stellen het besluit om gedeputeerde mw. A.L. Koning te machtigen 
om deze overeenkomst te ondertekenen namens Gedeputeerde Staten. 

3. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan partijen DSM, gemeente Delft en 
vereniging De Hollandsche Molen over het besluit van Gedeputeerde 
Staten om in te stemmen met de overeenkomst tussen partijen en de 
provincie Zuid-Holland met daarin afspraken over de juridische borging van 
de regels van de molenbiotoop van Molen De Roos. 

4. Vast te stellen het besluit om het beroep en het verzoek om een voorlopige 
voorziening ten aanzien van het bestemmingsplan Bacinol van de 
gemeente Delft in te trekken. 

5. Vast te stellen de brief aan de Raad van State met daarin het verzoek om 
het beroep en het verzoek om voorlopige voorziening ten aanzien van het 
bestemmingsplan Bacinol van de gemeente Delft in te trekken. 

6. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland met 
daarin kennisgeving van de gesloten overeenkomst over borging van de 
molenbiotoop van Molen De Roos te Delft met partijen DSM, gemeente 
Delft, vereniging De Hollandsche Molen alsmede van het ingetrokken 
beroep en het verzoek om voorlopige voorziening ten aanzien van 
bestemmingsplan Bacinol. 

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de gesloten overeenkomst 
tussen partijen DSM, gemeente Delft, vereniging De Hollandsche Molen en 
de provincie, alsmede over het ingetrokken beroep en het ingetrokken 
verzoek om een voorlopige voorziening bij de Raad van State ten aanzien 
van bestemmingsplan Bacinol. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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A6 / Potjer De reactie van Gedeputeerde Staten op het advies “Het Groene Hart doet 
mee aan de energietransitie” van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke 
Kwaliteit 
 

PZH-2020-760609474  
 

Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 

waarin de reactie van Gedeputeerde Staten op het advies “Het Groene 
Hart doet mee aan de energietransitie” is opgenomen. 

2. Vast te stellen de brief aan de RES-trekkers waarmee het advies “Het 
Groene Hart doet mee aan de energietransitie” wordt doorgeleid.  

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de brieven met 
daarin de reactie van Gedeputeerde Staten op het advies 
Energielandschappen van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 
wordt aangeboden aan Provinciale Staten. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie van Gedeputeerde 
Staten op het advies Energielandschappen van de Provinciaal Adviseur 
Ruimtelijke Kwaliteit. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brieven een verwijzing toe te voegen naar de perspectiefnota. Het 
onderzoek van de PARK is daar een vervolg op; 
- In afstemming met mevr. Koning in de brieven aan de RES-trekkers en 
de PARK de laatste alinea te verduidelijken, waaronder de zin ‘De 
provincie gaat … kennis te vergroten’. 

 
 

A7 / Potjer Verlening incidentele subsidie project Rijswijk Center for Sustainable 
Geo-Energy 
 

PZH-2020-757886090 Advies 
1. Te verlenen een incidentele subsidie voor de jaren 2021- 2023 van 

maximaal € 99.000,00 aan TNO voor het project Rijswijk Center for 
Sustainable Geo-Energy. 

2. Vast te stellen de betaling van het voorschot van € 79.200,00 betreffende 
het verlenen van een incidentele subsidie in 2021 voor het project Rijswijk 
Center for Sustainable Geo-Energy.  

3. Vast te stellen de GS-brief waarin Provinciale Staten worden geïnformeerd 
over het verlenen van een incidentele subsidie van 2021 tot en met 2023 
van maximaal € 99.000,00 aan TNO voor het project Rijswijk Center for 
Sustainable Geo-Energy.  

4. Te bepalen dat de Europese Commissie in kennis gesteld wordt van de 
beschikking aan TNO voor het project Rijswijk Center for Sustainable Geo-
Energy via het SANI-systeem van de Europese Commissie 

5. Vast te stellen de brief aan TNO betreffende het verlenen van een 
incidentele subsidie in 2021 van maximaal € 99.000,00 voor het project 
Rijswijk Center for Sustainable Geo-Energy. 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verlening van een 
incidentele subsidie in 2021 van maximaal € 99.000,00 aan TNO voor het 
project Rijswijk Center for Sustainable Geo-Energy. 

7. Aan te gaan de verlenging met 3 jaar middels bijgevoegde Addendum van 
het ‘Convenant Open Innovatie Centrum Well Technology en Warmte’ d.d. 
20 november 2018’ conform artikel 5.2 van het convenant met het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland 
(EBN), TNO en Rijswijk. 

 
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 B. Potjer, gedeputeerde van Energie 
van de Provincie Zuid-Holland, om het Addendum van het Convenant met het 
ministerie van Economische Zaken, EBN, gemeente Rijswijk en TNO, namens 
de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
GS-voorstel bij het onderdeel ‘Communicatiestrategie’ de zin 
‘Persberichten rondom het … GS voorgelegd worden’ te verwijderen.  

 
 

CF1 / Baljeu Gewijzigd Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding besluitvorming 
scenariokeuze Warmtelevering Leiden PS 16 december 2020 
 

PZH-2020-757987317 Advies 
Vast te stellen het Gewijzigd Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding 
besluitvorming scenariokeuze Warmtelevering Leiden PS 16 december 2020 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning Project Meeslouwerplas, grondwatermonitoring, afronding en 
visserijonderzoek 
 

PZH-2020-759367577 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij geïnformeerd 

worden over ontwikkelingen in het project Meeslouwerplas over 
grondwater, uitkomsten van een visserij-onderzoek door Sportvisserij 
Nederland en afronding van het project 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over afronding project 
Meeslouwerplas met aandacht voor waterbodem, visserijonderzoek en 
grondwatermonitoring. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Koppeling van erfgoedlijnen met Sport, Recreatie, Toerisme en Gezond 
en Veilig 
 

PZH-2020-760469187 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS over de koppeling van erfgoedlijnen met 

Sport, Recreatie, Toerisme en Gezond en Veilig. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de koppeling van 

erfgoedlijnen met Sport, Recreatie, Toerisme en Gezond en Veilig. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Koning Planning nieuwe subsidieregelingen voor versnellen woningbouw 
 

PZH-2020-760381587 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS met de planning voor de vier nieuwe 

subsidieregelingen voor versnellen woningbouw. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan PS met de 

planning voor de vier nieuwe subsidieregelingen voor versnellen 
woningbouw. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Koning Toelichting Uitspraak Raad van State Den Haag en Schiedam inzake 
Decathlon 
 

PZH-2020-760266656 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij een inhoudelijke 

duiding op de uitspraak inzake Decathlon van 28 oktober 2020 wordt 
gegeven.    
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de brief aan 
Provinciale Staten met de inhoudelijke duiding op de uitspraak van 28 
oktober 2020 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de tekst 
van de brief aan PS in lijn te brengen met de bewoording van de 
uitspraak van de Raad van State.  

 
 

CF6 / Koning Citydeal Circulair en Conceptueel Bouwen 
 

PZH-2020-760091980 Advies 
1) Aan te gaan de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen met het Rijk, 

gemeenten, private partners, kennisinstellingen, woningcorporaties en 
maatschappelijke organisaties. 

2) Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden 
geïnformeerd over de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. 

3) Vast te stellen de publieksamenvatting over de City Deal Circulair en 
Conceptueel Bouwen. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming 
door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies een 
machtiging af te geven aan mevrouw Koning, gedeputeerde Wonen, 
Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Sport van de Provincie Zuid-Holland, om 
de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen met het Rijk, gemeenten, 
private partners, kennisinstellingen, woningcorporaties en maatschappelijke 
organisaties te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Koning Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer voor beheer en 
onderhoud van de provinciale recreatiegebieden 
 

PZH-2020-755804880 Advies 
1. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer voor 

het integrale beheer en het onderhoud van de provinciale 
recreatiegebieden (Bos van Rhoon, Louisa en Cannemanspolder, 
Vlietland, Valkenburgse Meer-Zuid en Balij & Bieslandse Bos). 

2. Vast te stellen de brief waarmee GS PS informeren over de 
samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer voor het integrale 
beheer en het onderhoud van de provinciale recreatiegebieden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de 
samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer voor het integrale 
beheer en onderhoud van de provinciale recreatiegebieden.  

 
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 mevr. A.L. Koning, gedeputeerde Recreatie en 
Sport, van de Provincie Zuid-Holland, om de samenwerkingsovereenkomst 
voor het integrale beheer en onderhoud van de provinciale recreatiegebieden 
met Staatsbosbeheer namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS: 
- Te refereren aan het Bos- en bomenbeleid; 
- De betrokkenheid van bewoners te benadrukken.  
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CF8 / Koning Bericht in het kader van de gemaakte afspraken Informatieverstrekking 
over planbeoordeling 
 

PZH-2020-760432019 Advies 
1.  Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten 

met het onderwerp 'Bericht in het kader van de gemaakte afspraken 
‘Informatieverstrekking over planbeoordeling'; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het bericht aan Provinciale 
Staten in het kader van de gemaakte afspraken ‘Informatieverstrekking 
over planbeoordeling’. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Na te gaan of de informatie over de warmterotonde die in de brief aan 
PS staat, o.a. de planning van besluitvorming door PS, bij Gasunie 
bekend is; 
- In de brief aan PS te verduidelijken wat de bedoeling en reikwijdte van 
de brief is. Er moet een splitsing gemaakt worden tussen: (1) de 
rapportage over de e-formulieren, en (2) het aanstippen van een aantal 
ontwikkelingen vanuit de RO-kant. GS willen niet de verwachting bij PS 
wekken dat zij elk jaar een overall rapportage van projecten van GS 
zullen ontvangen. De portefeuillehouders rapporteren al afzonderlijk over 
de projecten aan PS. 

 
 

CF9 / Koning Discussiestuk Verstedelijking en Functiemenging 
 

PZH-2020-759736219 Advies 
1. Vast te stellen het discussiestuk Verstedelijking en Functiemenging. 
2. Vast te stellen GS-brief aan Provinciale Staten over het discussiestuk 

Verstedelijking en Functiemenging. 
3. Vast te stellen de brief aan gemeenten waarmee deze op de hoogte 

worden gebracht over het discussiestuk Verstedelijking en 
Functiemenging. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting Verstedelijking en 
Functiemenging. 

 

Besluit Aangehouden. Komt ter bespreking terug in de GS-vergadering van  
5-1-2020 of 12-1-2020. 

 
 

CF10 / Koning Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning aan de 
Coppeliaschouw 36, gemeente Zoetermeer 
 

PZH-2020-760165855 Advies 
1.  Vast te stellen het besluit tot indienen van een bezwaarschrift tegen de 

vastgestelde omgevingsvergunning 'Coppeliaschouw 36', gemeente 
Zoetermeer. 

2.  Vast te stellen het bezwaarschrift tegen de vastgestelde 
omgevingsvergunning 'Coppeliaschouw 36', gemeente Zoetermeer. 

3.  Vast de stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot het 
bezwaarschrift tegen de vastgestelde omgevingsvergunning 
'Coppeliaschouw, gemeente Zoetermeer. 

4.  Vast te stellen het besluit om een voorlopige voorziening aan te vragen bij 
de rechtbank Den Haag inzake de vastgestelde omgevingsvergunning 
'Coppeliaschouw 36', gemeente Zoetermeer. 

5.  Vast te stellen de brief aan de rechtbank Den Haag met het verzoek om 
een voorlopige voorziening te treffen inzake de vastgestelde 
omgevingsvergunning 'Coppeliaschouw 36', gemeente Zoetermeer. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF11 / Vermeulen Vaststellingsovereenkomst gebruik vluchtstroken tijdens realisatie van 
het TracébesluitA27 Houten-Hooipolder 
 

PZH-2020-760631872  
 

Advies 
1. Aan te gaan de vaststellingsovereenkomst gebruik vluchtstroken tijdens 

realisatie van het Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder met de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat, de vervoersmaatschappijen Qbuzz en Arriva 
en de provincie Noord-Brabant.  

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten waarin Provinciale 
Staten worden geïnformeerd over het aangaan van de 
vaststellingsovereenkomst gebruik vluchtstroken tijdens realisatie van het 
Tracébesluit A27 Houten Hooipolder. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de vaststellingsovereenkomst 
gebruik  vluchtstroken tijdens realisatie van het Tracébesluit A27 Houten-
Hooipolder.  

 
N.B.: Aangezien de Commissaris van de Koning bevoegd is om, nadat 
Gedeputeerde Staten rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 
van de Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen, wordt aan hem 
geadviseerd om machtiging te verlenen aan de heer A. Heijman, om namens 
de provincie Zuid-Holland de vaststellingsovereenkomst met de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat, de vervoersmaatschappijen Qbuzz en Arriva en 
de provincie Noord-Brabant te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12 / Bom-Lemstra Beslissing op bezwaar van Beelen Rotterdam B.V. het besluit van 25 juni 
2020 tot het opleggen van zes lasten onder dwangsom 
 

PZH-2020-759093790 Advies 
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de bezwaren van Beelen 

Rotterdam B.V. van 20 juli 2020 tegen het besluit van 25 juni 2020 voor 
zover de bezwaren zich richten tegen de lasten onder 1, 2, 3 en 5 gegrond 
te verklaren en het bestreden beluit in zoverre te herroepen en voor zover 
de bezwaren zich richten tegen de lasten onder 4 en 6 ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in zoverre in stand te laten.  

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Beelen 
Rotterdam B.V.. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op de bezwaren 
van Beelen Rotterdam B.V. tegen het besluit van 25 juni 2020. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF13 / Baljeu Provinciale inzet REACT-EU 
 

PZH-2020-760515577 Advies 
1. In te stemmen met de inzet voor de openstellingen van de voor de 

provincie Zuid-Holland beschikbare middelen uit het Europese REACT-EU 
programma vanuit het Kansen voor West 2 programma; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting provinciale inzet REACT-EU 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF14 / Baljeu Concern Interne Controleplan 2021 
 

PZH-2020-760042872 Advies 
1.  Vast te stellen het Concern Interne Controle-plan 2021, inclusief de 

jaarplanning Interne Controle activiteiten 2021, inhoudende de organisatie 
van de interne controle binnen de provinciale organisatie en de in 2021 uit 
te voeren interne controles. 

2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het Concern 
Interne Controleplan 2021 ter kennisname wordt aangeboden aan 
Provinciale Staten. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het Concern Interne 
Controleplan 2021 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF15 / De Zoete Samenwerkingsovereenkomst Kennisprogramma Klimaatbestendige 
aanpak kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen 
 

PZH-2020-759034775  
 

Advies 
1. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst voor het Kennisprogramma 

Klimaatbestendige aanpak kastelen, historische buitenplaatsen en 
landgoederen met de navolgende deelnemers: Stichting Kastelen, 
historische Buitenplaatsen en Landgoederen, Provincie Utrecht, Provincie 
Gelderland, Gemeente Zeist, Utrechts Landschap, Utrechts Particulier 
Grondbezit. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het aangaan van de 
Samenwerkingsovereenkomst Kennisprogramma Klimaatbestendige 
aanpak kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-voorstel voor de 
Samenwerkingsovereenkomst Kennisprogramma Klimaatbestendige 
aanpak kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. 

 
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 een machtiging af te geven aan mw. W. de Zoete, 
gedeputeerde Cultuur en erfgoed van de provincie Zuid-Holland, om de 
Samenwerkingsovereenkomst voor het Kennisprogramma Klimaatbestendige 
aanpak kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen met alle 
genoemde partijen, namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
maken van tekstuele wijzigingen van de ondergeschikt belang in de 
samenwerkingsovereenkomst. 

 
 

CF16 / De Zoete 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 Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS inzake ‘sturen op arbeidscapaciteit – blik op de toekomst’: 
- De term ‘opgave gericht organiseren (OGO)’ te verwijderen; 
- Toe te voegen dat PS bij de verschillende planning & control producten 
informatie ontvangen over sturing op arbeidscapaciteit. 
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CF17 / Potjer Collectieven voor agrarisch natuurbeheer - vaststellingen 2016-2019 en 
nieuw subsidies 2020-2025 Agrarisch Natuurbeheer EU 
 

PZH-2020-758463096 Advies 
1.  Vast te stellen de hierna volgende verstrekte meerjarige subsidies 2016-

2021 van de collectieven voor agrarisch natuurbeheer per 31 december 
2019 op verzoek vanuit EU na opmerkingen inzake de tot nu toe gevolgde 
handelswijze inzake uitbreidingsverzoeken op: 
a  € 767.395,61 door Cooperatief Agrarisch Collectief Zuid-Hollandse 

Eilanden U. A. te Sommelsdijk 
b  € 2.316.155,29 door Cooperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard 

U.A. te Bergambacht 
c  € 1.662.181,08 door Cooperatie Collectief Hoeksche Waard U.A. te 

Strijend € 1.954.953,48 door Collectief Agrarische Natuurvereniging De 
Hollandse Venen te Nieuwkoop 

e  € 2.517.905,77 door Cooperatie De Groene Klaver U.A. te Voorschoten 
f  € 10.782.418,78 door Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 

Cooperatieve U.A. te Groot-Ammers 
g  € 3.005.371,76 door Vereniging Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer Rijn en Gouwe Wiericke te Bodegraven 
h  € 1.866.681,27 door Cooperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland 

U.A. te Schipluiden  
i  € 283.870,77 door Agrarische natuur- en landschapsvereniging De 

Lopikerwaard e.o. te Lopik 
j  € 27.498,42 door Gebiedscooperatie Rijn, Vecht en Venen U.A. te 

Kamerik. 
 
2.  Te verlenen de meerjarige subsidies 2020-2025 aan de hierna genoemde 

agrarische collectieven voor agrarisch natuurbeheer van: 
a  € 1.632.214,02 aan Cooperatief Agrarisch Collectief Zuid-Hollandse 

Eilanden U. A. te Sommelsdijk 
b  € 4.640.904,60 aan Cooperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard 

U.A. te Bergambacht 
c  € 2.963.781,96 aan Cooperatie Collectief Hoeksche Waard U.A. te 

Strijen 
d  € 3.465.678,42 aan Collectief Agrarische Natuurvereniging De 

Hollandse Venen te Nieuwkoop 
e  € 4.402.336,38 aan Cooperatie De Groene Klaver U.A. te Voorschoten 
f  € 13.230.066,24 aan Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 

Cooperatieve U.A. te Groot-Ammers 
g  € 4.883.118,18 aan Vereniging Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer Rijn en Gouwe Wiericke te Bodegraven 
h  € 3.191.107,92 aan Cooperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland 

U.A. te Schipluiden 
i  € 470.404,02 aan Agrarische natuur- en landschapsvereniging De 

Lopikerwaard e.o. te Lopik 
j  € 54.495,42 aan Gebiedscooperatie Rijn, Vecht en Venen U.A. te 

Kamerik 
 
3.  Vast te stellen de brieven aan de hierna genoemde 10 agrarische 

collectieven waarin de hiervoor genoemde besluiten tot voortijdige 
vaststelling van de verstrekte subsidies 2016-2021 over de jaren 2016-
2019 onder gelijktijdige nieuw verstrekking van de meerjarige subsidies 
2020-2025 worden verstrekt: 
a  Cooperatief Agrarisch Collectief Zuid-Hollandse Eilanden U. A. te 

Sommelsdijk 
b Cooperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard U.A. te Bergambacht 
c  Cooperatie Collectief Hoeksche Waard U.A. te Strijen 
d  Collectief Agrarische Natuurvereniging De Hollandse Venen te 

Nieuwkoop 
e  Cooperatie De Groene Klaver U.A. te Voorschoten 
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f Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Cooperatieve U.A. te Groot-
Ammers 

g  Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn en Gouwe 
Wiericke te Bodegraven 

h Cooperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland U.A. te Schipluiden 
i  Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lopikerwaard e.o. te 

Lopik 
j  Gebiedscooperatie Rijn, Vecht en Venen U.A. te Kamerik 

 
4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over Collectieven voor agrarisch 

natuurbeheer - vaststellingen 2016-2019 en nieuw subsidies 2020-2025 
Agrarisch Natuurbeheer EU. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF18 / Potjer Verkennend onderzoek Zonthermie in Zuid Holland nov20 
 

PZH-2020-759315515 Advies 
1. In te stemmen met het verkennend onderzoek zonthermie Zuid-Holland 

d.d. 26 november 2020. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin Provinciale Staten 

worden geïnformeerd over het Verkennend onderzoek zonthermie Zuid-
Holland 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel verkennend 
onderzoek zonthermie Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF19 / Potjer Vaststelling tweede addendum op de Gebiedsovereenkomst 
Krimpenerwaard 
 

PZH-2020-756097103  
 

Advies 
1. In te stemmen met het Tweede addendum bij de Gebiedsovereenkomst 

Veenweiden Krimpenerwaard 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over instemming met het 

Tweede addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden 
Krimpenerwaard 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting ‘Instemming met het Tweede 
Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard’ 

 
NB. 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 B.K. Potjer, 
gedeputeerde natuur van de Provincie Zuid-Holland, om het Tweede 
addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard met de 
gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF20 / Smit Provinciale Plan opschaling bij incidenten en crises Zuid-Holland 2020-
2024 

PZH-2020-758781962 Advies 
1. Vast te stellen het provinciale Plan opschaling bij incidenten en crises 

Zuid-Holland 2021-2025 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het provinciale Plan 

opschaling bij incidenten en crises Zuid-Holland 2021-2025 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
‘Provinciale Plan opschaling bij incidenten en crises Zuid-Holland  
2020-2024’ toe te voegen welke lessen er geleerd zijn van eerdere crises.  

 
 

CF21 / Koning Procedure voor de nieuwe omgevingsvergunningen voor 40 
strandhuisjes bij Kijkduin, gemeente Den Haag en informeren Provinciale 
Staten 
 

PZH-2020-761539605 Advies 
1. Vast te stellen het besluit om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van 

de omgevingsvergunningen voor 40 strandhuisjes bij Kijkduin, gemeente 
Den Haag. 

2. Vast te stellen de GS-Brief waarin Provinciale Staten worden geïnformeerd 
over het besluit om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de 
omgevingsvergunningen voor 40 strandhuisjes bij Kijkduin, gemeente Den 
Haag. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit om geen 
zienswijze in te dienen ten aanzien van de omgevingsvergunningen voor 
40 strandhuisjes bij Kijkduin, gemeente Den Haag. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3694 FvD - Natuurkaart in Aerius 
 

PZH-2020-761185293 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen nr. 3694 FvD 

over de natuurkaart in Aerius 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen nr. 3694 FvD over de natuurkaart in Aerius 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

 
 
 


