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A1 / Koning Woon-werkakkoord met gemeente Leiden, Werninkterrein 
 

PZH-2021-763267796 Advies 
1. Aan te gaan het woon-werkakkoord met de gemeente Leiden gelet op de 

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

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

wordt over het voornemen een woon-werkakkoord te sluiten met gemeente 
Leiden.  

 
Aangezien de Commissaris van de Koning na rechtsgeldige besluitvorming 
door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem 
om 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 om het woon-werkakkoord met Leiden namens de 
Provincie Zuid-Holland te kunnen ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een brief 
aan de gemeente Katwijk toe te voegen met een reactie op het door 
Katwijk gemaakte punt over mobiliteit.  

 
 

A2 / Koning Besluit subsidieplafonds 2021 diverse subsidieregelingen woningbouw 
Zuid-Holland 
 

PZH-2020-762312912 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee aan Provinciale Staten 

voorgesteld wordt om vast te stellen: de subsidieplafonds 2021 voor de 
Subsidieregeling sociale woningbouw Holland Rijnland Zuid-Holland, 
Subsidieregeling sociale woningbouw Haaglanden Zuid-Holland, 
Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland, 
Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland en verhoging van het 
subsidieplafond Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio 
Rotterdam Zuid-Holland. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Statenvoorstel voor de 
subsidieplafonds 2021 voor de Subsidieregeling sociale woningbouw 
Holland Rijnland Zuid-Holland, Subsidieregeling sociale woningbouw 
Haaglanden Zuid-Holland, Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en 
middenhuur Zuid-Holland, Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-
Holland en verhoging van het subsidieplafond Subsidieregeling spreiding 
sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
GS-voorstel ‘om bij te dragen in het tekort’ te wijzigen in ‘om bij te 
dragen aan het oplossen van het tekort’. 

 
 

A3 / Vermeulen Evaluatie en vervolg participatie 
 

PZH-2020-759872553 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Evaluatie van drie 

participatietrajecten door Eenheid Audit en Advies (EAA). 
2. Vast te stellen het ‘Eindrapport Evaluatie participatieprincipes – 

leerervaringen in de praktijk; enquêteresultaten van drie onderzochte 
casus’, uitgevoerd door EAA. 

3. Vast te stellen voorstel om programma participatie cf planning te 
beëindigen, met aandacht voor borging van participatie bij besluitvorming. 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 19 JANUARI 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 12 januari 2021 vastgesteld. 
 
 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over evaluatie en vervolg 
participatie. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan PS p p.4 in de laatste alinea duidelijker op te nemen dat 
de afdelingen zelf ermee aan de slag moeten (niet het expertisecentrum); 
- Na te gaan of er een betere term is dan ‘expertisecentrum’, bijvoorbeeld 
‘expertiseteam’. Als er een geschiktere term gevonden wordt, wordt dit in 
de stukken aangepast.  

 
 

CF1 / Bom-Lemstra Beslissing op bezwaar POP3 subsidie jonge landbouwer ‘Zonnepanelen 
jz6’ 
 

PZH-2020-762696035 Advies 
1. Deels ongegrond te verklaren het bezwaarschrift van 16 september 2020  

inzake de vaststelling op nihil van de POP3 subsidie voor jonge 
landbouwers voor het project 'Zonnepanelen jz6', het besluit van 7 
augustus te handhaven onder wijziging van de grondslag in artikel 4:46, 
tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, conform het advies van 
de bezwarencommissie. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan bezwaarde 
inzake de vaststelling op nihil van de aan bezwaarde verleende POP3 
subsidie voor jonge landbouwers voor het project 'Zonnepanelen jz6'. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende de beslissing op het 
bezwaar  inzake vaststelling op nihil van de aan bezwaarde verleende 
POP3 subsidie voor jonge landbouwers voor het project 'Zonnepanelen 
jz6'. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Bom-Lemstra Voortgangsbrief Digitale Economie 2021 
 

PZH-2020-760198313 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Voortgangsbrief 

Digitale Economie 2021. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Voortgangsbrief Digitale 

Economie 2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Bom-Lemstra Bodemenergieplan Laakhaven 
 

PZH-2020-762463421 Advies 
1. Het voor een jaar vaststellen van het bodemenergieplan Laakhaven 

College campus (Den Haag) voor zover dit plan betrekking heeft op de 
bevoegdheden van de provincie met als hoofdpunten: 
a. Wat betreft de open systemen wordt het plan uitgevoerd in het derde 

watervoerende pakket en eventueel het tweede watervoerende pakket; 
b. De warme en koude bronnen van een open bodemenergiesysteem 

dienen binnen de aangegeven warme (rode) en koude (blauwe) zones 
te worden gepositioneerd; 

c. De open systemen zullen in principe alleen worden vergund aan het 
warmtebedrijf dat door de gemeente Den Haag op basis van een openbare 
aanbesteding wordt geselecteerd. 

2. Vast te stellen de brief waarin de gemeente Den Haag wordt gevraagd om 
informatie over de definitieve afspraken met de projectontwikkelaars rond 
uitvoering van het bodemenergieplan en informatie over de 
kwaliteitsborging van het gebied dekkende systeem in Laakhaven.  



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 19 JANUARI 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 12 januari 2021 vastgesteld. 
 
 

Op grond van artikel 3, onder d van de beleidsregel actieve openbaarheid 
Zuid-Holland wordt deze brief met de daarbij behorende stukken niet actief 
openbaar gemaakt tot twee dagen na verzending. 

3. Vast te stellen de brief waarmee de omgevingsdienst Haaglanden op de 
hoogte wordt gesteld van het bodemenergieplan Laakhaven.  
Op grond van artikel 3, onder d van de beleidsregel actieve openbaarheid 
Zuid-Holland wordt deze brief met de daarbij behorende stukken niet actief 
openbaar gemaakt tot twee dagen na verzending. 

4. Op basis van de nog in te dienen reactie van de gemeente op de twee 
vragen in bovengenoemde brief onder beslispunt (2):   

• Het bodemenergieplan Laakhaven definitief vast te stellen en,  

• De gemeente Den Haag de optie mee te geven het bodemenergieplan 
aan te laten passen, zodat het alsnog door Gedeputeerde Staten kan 
worden vastgesteld met een geheel gebied dekken systeem of 
vastgesteld als een deels dekkend of niet gebied dekkend systeem 
(bestaande uit gebouwgebonden systemen). 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van het 
bodemenergieplan Laakhaven College campus (Den Haag). 

 

Besluit Vastgesteld (uitgezonderd adviespunt 4, zie hieronder) met een 
machtiging voor de portefeuillehouder om in afstemming met mevr. 
Baljeu te checken of er intern is afgestemd met de afdeling water.  
 
Ten aanzien van adviespunt 4 besluiten GS om het verzoek over de 
definitieve vaststelling van het bodemenergieplan Laakhaven voorlopig 
aan te houden totdat de gemeente den Haag de genoemde vraagpunten 
onder beslispunt 2 voldoende heeft beantwoord, en de gemeente Den 
Haag de optie mee te geven naar aanleiding van deze antwoorden het 
bodemenergieplan aan te laten passen, zodat het plan daarna definitief 
door Gedeputeerde Staten kan worden vastgesteld met een geheel 
gebied dekkend systeem of vastgesteld als een deels dekkend of niet 
gebied dekkend systeem (bestaande uit gebouwgebonden systemen). 

 
 

CF4 / Koning Antwoordbrief inzake Herstelbesluit Omgevingsplan Binckhorst 
 

PZH-2020-763074665 Advies 
1. Vast te stellen de antwoordbrief aan de gemeente Den Haag inzake het 

herstelbesluit Omgevingsplan Binckhorst. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de antwoordbrief over het 

herstelbesluit Omgevingsplan Binckhorst. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Koning Onderzoeken huisvesting arbeidsmigranten en derde gemeente voor 
experiment 
 

PZH-2020-760111671 Advies 
1.   Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten ter kennisname, waarin de 

onderzoeken worden toegelicht. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de onderzoeken naar 

Huisvesting arbeidsmigranten. 
3.  Kennis te nemen van de derde gemeente waarmee het experiment 

huisvesting arbeidsmigranten wordt aangegaan. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF6 / Vermeulen Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest en 
Uitvoeringsovereenkomst met provincie Zeeland 
 

PZH-2020-758305377 Advies 
1. In te stemmen met de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest, voor 

zover het de eigen bevoegdheden betreft, waarin de provincies Zeeland en 
Zuid-Holland hebben opgenomen met welke activiteiten zij gemeenten 
ondersteunen bij de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. 

2. Aan te gaan de Uitvoeringsovereenkomst RAL Zuidwest met de provincie 
Zeeland. 

3. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten 
waarmee Provinciale Staten geïnformeerd worden over de Regionale 
Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest en de Uitvoeringsovereenkomst met 
provincie Zeeland. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie gegeven 
wordt over de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest en de 
Uitvoeringsovereenkomst met Zeeland. 

 
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 dhr. F. Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en 
Vervoer van de Provincie Zuid-Holland, om de Uitvoeringsovereenkomst RAL 
Zuidwest met de provincie Zeeland, namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Vermeulen Bestuursovereenkomsten CVV Midden-Holland (GroeneHartHopper) + 
CVV Regiotaxi Holland Rijnland 
 

PZH-2020-762312339 Advies 
1. Aan te gaan de Bestuursovereenkomst voor Collectief Vraagafhankelijk 

Vervoer Midden-Holland 2021-2025 tussen de provincie Zuid-Holland en de 
gemeente Gouda. 

2. Aan te gaan de Bestuursovereenkomst voor Collectief Vraagafhankelijk 
Vervoer Regiotaxi Holland Rijnland 2021-2025 tussen de provincie Zuid-
Holland en Holland Rijnland. 

3. Vast te stellen de brief aan gemeente Gouda met betrekking tot de 
ondertekening van de Bestuursovereenkomst voor Collectief Vraagafhankelijk 
Vervoer Midden-Holland. 

4. Vast te stellen de brief aan Holland Rijnland met betrekking tot de 
ondertekening van de Bestuursovereenkomst voor Collectief Vraagafhankelijk 
Vervoer Regiotaxi Holland Rijnland. 

5. Vast te stellen de brief aan PS waarin zij geïnformeerd worden over het 
aangaan van de bestuursovereenkomsten voor het Collectief Vraagafhankelijk 
Vervoer Midden Holland en Regiotaxi Holland Rijnland . 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel van het collectief 
vraagafhankelijk vervoer voor CVV Midden Holland en Regiotaxi Holland 
Rijnland. 

 
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             manager Mobiliteit en Milieu van de Provincie Zuid-Holland 
om beide overeenkomsten namens de Provincie te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 
 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 19 JANUARI 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 12 januari 2021 vastgesteld. 
 
 

CF8 / Potjer Evaluatie participatie Omgevingsbeleid 2019-2020 
 

PZH-2021-763538044 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de evaluatie van de 

participatie Omgevingsbeleid 2019-2020 ter kennisname wordt 
aangeboden. 

2. Vast te stellen de evaluatie participatie Omgevingsbeleid 2019-2020.  
3. Vast te stellen de ‘publiekssamenvatting’ bij evaluatie van de participatie 

Omgevingsbeleid 2019-2020. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / De Zoete GS-brief over consequenties lockdown 
 

PZH-2021-764455258 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de consequenties van 

de lockdown voor het realiseren van beleid; 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale 

Staten over de consequenties van de lockdown voor het realiseren van 
beleid. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Potjer Beantwoording statenvragen 3700 Gezonde bomen uit Estland belanden 
in Nederlandse verbrandingsovens 
 

PZH-2021-763968207 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3700 Gezonde 

bomen uit Estland belanden in Nederlandse verbrandingsovens van de 
Partij voor de Vrijheid. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij  de beantwoording van de 
statenvragen 3700 Gezonde bomen uit Estland belanden in Nederlandse 
verbrandingsovens van de Partij voor de Vrijheid. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
antwoord van vraag 3 het weggevallen woord ‘advies’ toe te voegen.  

 
 

SV2 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3706 Het is niet te laat Oproep voor een 
eerlijke en duurzame verdeling van de GLS 
 

PZH-2020-762894614 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3706 van de 

PvdA, D'66, GroenLinks, SP, 50PLUS en PvdD met betrekking tot de 
oproep voor een eerlijke en duurzame verdeling van de GLS. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 
schriftelijke vragen 3706 van de PvdA, D'66, GroenLinks, SP, 50PLUS en 
PvdD met betrekking tot de oproep voor een eerlijke en duurzame 
verdeling van de GLS. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Koning Beantwoording Statenvragen 3707 PvdD vervolgvragen kustbebouwing 
bij Kijkduin 
 

PZH-2020-762976833 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3707 van de Partij 

van de Dieren inzake de kustbebouwing bij Kijkduin. 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoorde 
Statenvragen 3707 van de Partij van de Dieren inzake de kustbebouwing 
bij Kijkduin. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Potjer Beantwoording Statenvragen CU & SGP 3708 Vraagtekens bij (milieu) 
afbraak windmolens 
 

PZH-2021-763287391 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3708 van de CU & 

SGP met betrekking tot Vraagtekens bij (milieu) afbraak windmolens.  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3708 van de CU & SGP met betrekking tot Vraagtekens bij 
(milieu) afbraak windmolens. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV5 / Vermeulen Beantwoording Statenvragen 3705 van VVD m.b.t. Extra verkeersoverlast 
verwacht rondom Boskoop 
 

PZH-2021-763960312 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met betrekking tot 

Extra verkeersoverlast verwacht rondom Boskoop. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen met betrekking tot Extra verkeersoverlast verwacht rondom 
Boskoop. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

 
 
 
 
 


