
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 JANUARI 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 15 december 2020 vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Koning Brief aan gemeente Zuidplas m.b.t. besteding restant financiële middelen 
Zuidplaspolder 
 

PZH-2020-760199192 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Zuidplas waarin wordt bevestigd 

dat de nog niet verplichte voormalige Nota Ruimte middelen ten behoeve 
van de Zuidplaspolder van € 4 miljoen, gelabeld worden voor duurzame 
woningbouw in het middengebied van de Zuidplaspolder.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over uw besluit om de resterende 
middelen voor de Zuidplaspolder te labelen voor de duurzame 
woningbouw in het middengebied van de Zuidplaspolder.  

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de 
brief aan de gemeente Zuidplas: 
-een zin toe te voegen waaruit blijkt dat de gemeente Zuidplas heeft 
toegezegd 1,5 miljoen in te zetten ten behoeve van het project 
“Waterhergebruik bedrijventerrein Knibbelweg Oost”; 
- naast “duurzaam” ook klimaatneutraal en klimaatbestendig toe te 
voegen.  
 

A2 / Baljeu Voortgangsrapportage Warmte november-december 2020 
 

PZH-2020-761685519  
 

Advies 
1. Vast te stellen de Voortgangsrapportage Warmte – november/december 

2020 met nummer PZH-2020-761611021 (bijlage 1); 
2. Vast te stellen de brief “Voortgangsrapportage Warmte – 

november/december 2020” met nummer PZH-2020-761685519 (bijlage 2) 
aan Provinciale Staten; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voortgangsrapportage 
Warmte november/december 2020. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het 
totaalbudget op te nemen in de financiële paragraaf in het GS voorstel. 

 
 

CF1 / Bom-Lemstra GS-brief uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw 
 

PZH-2020-760166749 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de uitvoering 

hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan Provinciale 

Staten over de uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw.  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- in de brief aan Provinciale Staten de effecten op natuur ook expliciet te 
benoemen en bij paragraaf 2 F ook natuur inclusiviteit op te nemen; 
- in de financiële paragraaf in het GS voorstel het gereserveerde bedrag 
van € 750.000 op te nemen.  

 
 

CF2 / Bom-Lemstra Amendement 648 VVD - Versnelling toepassing mest met gereduceerd 
fosfaatgehalte 
 

PZH-2020-760351291 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het verkennend 

onderzoek naar de fosfaatkringloop in Zuid-Holland dat is uitgevoerd in het 
kader van de behandeling van amendement 648 VVD - Versnelling 
toepassing mest met gereduceerd fosfaatgehalte. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel Amendement 
648 VVD - Versnelling toepassing mest met gereduceerd fosfaatgehalte. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de laatste 
zin van de publiekssamenvatting beter leesbaar te maken door deze op 
te knippen. 

 
 

CF3 / Koning Woon-werkakkoord met gemeente Rotterdam 
 

PZH-2020-760663111 Advies 
1. Aan te gaan het woon-werkakkoord met de gemeente Rotterdam gelet op 

de transformatie van Feyenoord City.  
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin zij worden 

geïnformeerd over het woon-werkakkoord met gemeente Rotterdam.  
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie gegeven 

wordt over het voornemen een woon-werkakkoord te sluiten met gemeente 
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 en 
ruimtelijke ordening en mevrouw de Zoete, gedeputeerde voor Economie, 
Cultuur en erfgoed, Personeel en organisatie, luchtvaart en grondzaken van 
de Provincie Zuid-Holland een machtiging te geven het woon-werkakkoord met 
Rotterdam namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de laatste 
zin van de publiekssamenvatting vanaf “…Feijenoord City” beter 
leesbaar te maken. 

 
 

CF4 / Baljeu Deelname aan het Hydrogen Valleys Partnership en European Clean 
Hydrogen Alliance 
 

PZH-2020-759422550 Advies 
1. In te stemmen met het aanvragen van het lidmaatschap van de European 

Clean Hydrogen Alliance en het Hydrogen Valleys Partnership ten 
behoeve van uitvoering van de provinciale waterstofambities; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel Deelname aan 
het Hydrogen Valleys Partnership en European Clean Hydrogen Alliance. 

 
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 mevrouw J. Baljeu, om namens 
de provincie Zuid-Holland de Letter of Intent te ondertekenen, waarmee het 
lidmaatschap wordt aangegaan. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Potjer Deelplafonds en wijziging Subsidieregeling Lokale initiatieven 
energietransitie Zuid-Holland 2017 januari 2021 
 

PZH-2020-760324100 Advies 
1. Vast te stellen het Besluit deelplafonds 2021-2023 Subsidieregeling lokale 

initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017, waarin de volgende 
deelplafonds worden vastgesteld; 
a. een deelplafond van € 800.000 voor paragraaf 2 Subsidie lokaal 

energie-initiatief: voorbereidingsfase en realisatiefase;  
b. een deelplafond van € 800.000 voor paragraaf 3 Subsidie 

woningbouwcorporatie of vereniging: voorbereidingsfase en 
realisatiefase; 
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c. een deelplafond van € 240.229,- voor paragraaf 4 Energiebesparende 
maatregelen voor huishoudens.  

2. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Lokale 
initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting; 
4. Te bepalen dat het Besluit deelplafonds 2021-2023 Subsidieregeling lokale 

initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 en het besluit tot wijziging 
van de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 
2017 worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Vermeulen Statenvragen 3696 D66 veranderde vervoersbehoefte 
 

PZH-2020-760257184 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3696 van D66 met 

betrekking tot veranderde verkeersbehoefte. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3696 van D66 met betrekking tot veranderde 
verkeersbehoefte. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- bij het antwoord op vraag 1 ook het fietsbeleid te noemen.  
- na te gaan of uit de KIM studie inderdaad blijkt dat het autoverkeer niet 
in zijn totaliteit is afgenomen maar uitsluitend het autoverkeer in de spits 
en, wanneer dit het geval is, dit aan de beantwoording toe te voegen.  

 
 

SV2 / Koning Statenvragen 3697 CDA Tuin van Hofwijck binnen MIRT-verkenning CID-
Binckhorst 
 

PZH-2021-763231533 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3697 ‘tuin van Hofwijck 
 bedreigd door lightrailproject’; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting beantwoording Statenvragen 3697 
 ‘tuin van Hofwijck bedreigd door lightrailproject’. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

 
 
 
 
 
 
 


