BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 12 JANUARI 2021
Besluitenlijst van de vergadering 5 januari 2021 vastgesteld.

A1 / Baljeu

Aanleg van een combi-wachtplaats aan de noordoostzijde van de
Broekvelderbrug te Bodegraven in de Oude Rijn (vaarwegtraject 8)

PZH-2020-760791521

Advies
1. Kennis te nemen van bijgevoegde notitie “Wachtplaats oostzijde
Broekvelderbrug, 20-10-2020”, waarin het doorlopen proces tot op heden
en de mogelijke opties en afwegingen voor de oostelijke wachtplaats zijn
omschreven.
2. Te bepalen dat aan de noordoostzijde van de Broekvelderbrug een
gecombineerde wachtplaats voor beroeps- en recreatievaart (Variant 3)
wordt aangelegd.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de
voorgenomen aanleg van een gecombineerde wachtplaats voor beroepsen recreatievaart aan de noordoostzijde van de Broekvelderbrug.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A2 / Vermeulen

Beleidsregel Organische Groene Reststromen Zuid-Holland

PZH-2020-762191693

Advies
1. Vast te stellen de Beleidsregel organische groene reststromen ZuidHolland.
2. Vast te stellen het Aanvraagformulier voor ontheffing stortverbod
afvalstoffen i.h.k.v. de toepassing van organische groene reststromen op
of in de bodem.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee het besluit tot
vaststellen van de “Beleidsregel organische groene reststromen ZuidHolland” ter kennisname wordt aangeboden.
4. Te bepalen dat het besluit tot vaststellen van de ‘Beleidsregel organische
groene reststromen Zuid-Holland’ wordt gepubliceerd in het Provinciaal
Blad.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Beleidsregel organische
groene reststromen Zuid-Holland.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A3 / De Zoete

Centrumregeling Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed

PZH-2021-763596924

Advies
1. In te trekken, het Statenvoorstel met besluitnummer PZH-2020760396658, waarin Provinciale Staten gevraagd wordt toestemming te
verlenen voor het treffen van de Centrumregeling Limessamenwerking
UNESCO Werelderfgoed;
2. Vast te stellen, het gewijzigde Statenvoorstel met besluitnummer PZH2021-763596924, waarin Provinciale Staten gevraagd wordt toestemming
te verlenen voor het treffen van de Centrumregeling Limessamenwerking
UNESCO Werelderfgoed;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit betreffende de
wijziging van het Statenvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot
het treffen van de Centrumregeling Limessamenwerking UNESCO
Werelderfgoed.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het
Statenvoorstel op p.2 in de eerste en de laatste alinea ‘UNESO’ te
corrigeren in ‘UNESCO’.
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A4 / Bom-Lemstra

Convenant cargo-hyperloop Holland

PZH-2020-760197772

Advies
1. Aan te gaan een van de onderstaande opties:
Optie 1
1.1. Aan te gaan het convenant met Stichting Hyperloop Development
Program, waarin Gedeputeerde Staten de commitment uitspreken om
een bijdrage in kind aan een haalbaarheidsstudie voor Cargoloop
Holland te leveren.
1.2. Vast te stellen de brief aan Stichting Hyperloop Development
Program, waarin Gedeputeerde Staten expliciet aangeven dat het
ondertekenen van het convenant niet tot overige of vervolg
(financiële) verplichtingen zal toe leiden. Gedeputeerde Staten zal
zich niet op voorhand verbinden aan welke conclusie dan ook die uit
de haalbaarheidsstudie komen.
1.3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin Gedeputeerde
Staten Provinciale Staten informeren over het convenant cargohyperloop Holland en deze brief te verzenden na ondertekening en
bekendmaking van het convenant.
1.4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het convenant cargohyperloop Holland.
Optie 2
2.1. Vast te stellen de brief Gedeputeerde Staten Letter of Support aan
Stichting Hyperloop Development Program.
2.2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin Gedeputeerde
Staten Provinciale Staten informeren over de letter of support aan
Stichting Hyperloop Development Program.
2.3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de letter of support aan
Stichting Hyperloop Development.
N.B. Dit besluit, te weten het GS-voorstel met optie 1 of optie 2, met de daarbij
behorende stukken worden op grond van artikel 3, onder b van de
Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 niet actief openbaar
gemaakt tot het moment dat het convenant door alle partijen is ondertekend en
de bekenmaking daarvan plaatsvindt.
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 A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde
voor Economie en innovatie, Land- en tuinbouw, Gezond en veilig, om namens
de provincie het convenant Cargo-hyperloop Holland inzake de Zuid-Hollandse
bijdrage aan een haalbaarheidsstudie voor Cargoloop Holland met Stichting
Hyperloop Development Program te ondertekenen als optie 1 wordt
aangegaan.

Besluit

Vastgesteld conform optie 1 met een machtiging voor de
portefeuillehouder om in afstemming met dhr. Vermeulen de stukken,
waaronder de GS-brief aan PS en de GS-brief aan Stichting Hyperloop
Development Program, aan te scherpen. De kritische noten moeten er
(duidelijker) in opgenomen worden. Ook de communicatie moet daarmee
in lijn zijn.

CF1 / Vermeulen

Wijziging bijlage 2 bij artikel 17.6 Subsidieregeling Mobiliteit (SRM) 2017

PZH-2020-760496606

Advies
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit
Zuid-Holland 2017. Het betreft wijzigingen in de bijdragen van de provincie
Zuid-Holland voor projecten in het kader van de Korte Termijn Aanpak
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(KTA) van het Gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe)
conform de (gewijzigde) bijlage 2 behorende bij artikel 17.6 van de
Subsidieregeling Mobiliteit (SRM) 2017.
2. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit
Zuid-Holland 2017 voor projecten in het kader van de KTA van het
Gebiedsprogramma MoVe wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijzigingen in de bijdragen
van de provincie Zuid-Holland voor projecten in het kader van de KTA van
het Gebiedsprogramma MoVe.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF2 / Vermeulen

Bijdrage PZH aan reconstructie Grote Kruising Krimpen

PZH-2020-761081037

Advies
1. Te bevestigen de maximale provinciale onderhoudsbijdrage voor de
reconstructie van de Grote Kruising op maximaal € 2.803.560,-- exclusief
BTW.
2. Vast te stellen de brief aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Krimpen aan den IJssel waarin zij geïnformeerd worden
over de maximale provinciale onderhoudsbijdrage aan de reconstructie
van de Grote Kruising.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij geïnformeerd
worden over de maximale provinciale onderhoudsbijdrage aan de
reconstructie van de Grote Kruising.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de gemeente
Krimpen aan den IJssel over de maximale provinciale onderhoudsbijdrage
aan de reconstructie van de Grote Kruising.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF3 / Koning
PZH-2020-760832375

Recreatieve routestructuren
Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over recreatieve
routestructuren.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over recreatieve routestructuren.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF4 / Koning

Beantwoording reactie gemeente Albrandswaard op proactieve
aanwijzing

PZH-2020-762598684

Advies
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Albrandswaard naar aanleiding
van de reactie van het college van Burgemeester en Wethouders op de
pro-actieve aanwijzing die GS eerder heeft verstuurd.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan de gemeente
Albrandswaard naar aanleiding van de reactie vanuit het college van B&W
op de pro-actieve aanwijzing.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF5 / Koning

Akkoord over PZH-wal bij Vlietland

PZH-2020-760351930

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Recreatiecentrum Vlietland waarmee zij wordt
bedankt voor haar positieve reactie op een eerdere GS-brief ((dd 29
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september jl., kenmerk PZH-2020-752578224) waarin wordt voorgesteld
een grondwal van 3,0 meter langs de A4 bij Vlietland aan te leggen;
2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee zij wordt geïnformeerd over de
positieve reactie van Recreatiecentrum Vlietland om een wal van 3,0 meter
aan te leggen langs de A4 tussen Vinke- en Jan Bakkersloot;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de positieve reactie van
Recreatiecentrum Vlietland.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF6 / Bom-Lemstra

Besluit tot wijziging Openstellingsbesluit POP3 LEADER lopende kosten
Zuid-Holland 2016

PZH-2020-759637238

Advies
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP3
LEADER lopende kosten Zuid-Holland 2016.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten
worden geïnformeerd over het besluit tot wijziging van het
Openstellingsbesluit POP3 LEADER lopende kosten Zuid-Holland 2016.
3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP3
LEADER lopende kosten Zuid-Holland 2016 wordt gepubliceerd in het
Provinciaal Blad.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging van
het Openstellingsbesluit POP3 LEADER lopende kosten Zuid-Holland
2016.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV1 / De Zoete

Beantwoording Statenvragen 3695 DENK m.b.t. arbeidsdiscriminatie

PZH-2020-761330140

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3695 van DENK met
betrekking tot arbeidsdiscriminatie.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor
beantwoording van Statenvragen 3695 met betrekking tot
arbeidsdiscriminatie.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV2 / Potjer

Beantwoording statenvragen 3698 fracties CDA en VVD - Toevoegen
stikstof natuur

PZH-2021-763629097

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen nr. 3698 CDA
en VVD over toevoegen stikstof natuur
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
schriftelijke vragen nr. 3698 CDA en VVD over toevoegen stikstof natuur

Besluit

Vastgesteld conform advies.

