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A1 / Baljeu Invoering gerichte opkoopregeling stikstof 

PZH-2021-764394146 Advies 
1. In uitvoering te nemen de rijksregeling gerichte opkoop en daarmee 

het maximale bedrag 1e tranche bij LNV/RVO ad € 5,9 miljoen aan te 
vragen. 

2. Beschikbaar te stellen de provinciale bijdrage voor proceskosten voor 
2021 en 2022 respectievelijk € 277.000 en € 228.000 (conform 
begroting programma stikstof). 

3. Gebruik te maken van de mogelijkheid van voorfinanciering conform 
het Handelingskader provinciaal strategische grondbezit en 
grondaankoop voor financiering restwaarde aankoop agrarisch 
bedrijven (opstallen en eventueel grond). 

4. Geen gebruik te maken van voorfinanciering rijk voor budgetdeel A (€ 
2,49 miljoen) maar geheel uit te gaan van voorfinanciering restwaarde 
door de provincie uit de leningsfaciliteit strategische aankopen. 

5. De verwervingsstrategie te richten op het benaderen van ongeveer 
zes bedrijven die een stikstofdepositie van meer dan 2 mol/ha/jaar 
hebben en binnen een straal van 10 km van een N2000 gebied liggen 
met deelname van de ondernemer op vrijwillige basis. 

6. Iedere aankoop, vóór aangaan van de juridische overeenkomst, 
inclusief financiering voor te leggen aan Gedeputeerde Staten. 

7. Vast te stellen de publieksamenvatting over toepassing van de 
gerichte opkoopregeling stikstof in de provincie Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A2 / Potjer Systeemstudie Energie Infrastructuur Zuid-Holland 2020-2030-2050 

PZH-2021-764317829 Advies 
 
1.  Vast te stellen de Systeemstudie Energie infrastructuur Zuid-Holland 

2020-2030-2050.  
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Systeemstudie 

Energie infrastructuur Zuid-Holland 2020-2030-2050. 
3.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Systeemstudie 

Energie infrastructuur Zuid-Holland 2020-2030-2050. 
4.  In te stemmen met de vervolgstap om een aanpak uit te werken voor 

verdere samenwerking op het gebied van  energie infrastructuur 
benodigd voor de energietransitie. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-in het GS voorstel aan te geven dat niet eerder dan 4 februari 2021 tot 
actieve openbaarmaking van de stukken over moet worden gegaan; 
-aan de eerste alinea van de brief aan Provinciale Staten toe te voegen 
dat het gaat om een verkenning van mogelijkheden en daarmee te 
benadrukken dat het om mogelijke scenario’s gaat; 
-de vierde zin van de brief aan Provinciale Staten aan te passen in zie zin 
dat “..op dat moment..”  niet inhoudt dat het gaat om de in 2050 
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ingebrachte kennis maar die op het moment van verstrekking van de 
opdracht; 
-aan de stukken toe te voegen dat geldende wet- en regelgeving van 
invloed kan zijn op de mogelijke scenario’s. 

 
 

A3 / Vermeulen Position paper Internationaal Spoorvervoer - INTERNATIONAAL 
SPOORAGENDA ZUID-HOLLAND 

PZH-2021-764088746 Advies 
1. Vast te stellen de position paper Internationaal Spoorvervoer: 

INTERNATIONAAL SPOORAGENDA ZUID-HOLLAND als inzet die door de 
provincie als uitgangspunt genomen wordt in overleggen/trajecten 
rondom internationaal spoorvervoer. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de position paper 
Internationaal Spoorvervoer: INTERNATIONAAL SPOORAGENDA ZUID-
HOLLAND. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de position paper 
Internationaal Spoorvervoer: INTERNATIONAAL SPOORAGENDA ZUID-
HOLLAND). 

4. In te stemmen met dat tijdens het bestuurlijk overleg van het mobility 
platform – Nordrhein-Westfalen (4 februari 2021) gedeputeerde 
Vermeulen vanuit de provincie Zuid Holland (samen met andere 
deelnemers van dit overleg) een politiek statement over het 
internationale spoorvervoer (schriftelijk) meegeeft aan 
vertegenwoordigers van de Nederlandse en Duitse regering, onder de 
voorwaarde dat dit politieke statement in lijn is met de position paper 
Internationaal Spoorvervoer: INTERNATIONAAL SPOORAGENDA ZUID-
HOLLAND. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief Provinciale Staten: 
-te benoemen dat 2021 het “Europees Jaar van de spoorwegen” is; 
-op te nemen dat in de position paper Internationaal Spoorvervoer ook 
ingezet wordt op het verbeteren van de verbinding van het 
spoorvervoer met België en Frankrijk. 

 

 
 

A4 / De Zoete Actualisatie Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

PZH-2020-761766247 Advies 
1. In te stemmen met de actualisatie Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

2021- Integraal en innovatief inkopen met effect. 
2. Vast te stellen de GS-Brief over Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021- 

Integraal en innovatief inkopen met effect. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 2021- Integraal en innovatief inkopen met effect. 
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4. Te bepalen dat Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021- Integraal en 
innovatief inkopen met effect wordt gepubliceerd in het Provinciaal 
Blad. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-in het “Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021- Integraal en innovatief 
inkopen met effect” onder paragraaf 1.2 eerste zin “streef” te 
vervangen door “streeft”; 
-aan de brief aan Provinciale Staten toe te voegen dat deze actualisatie 
aansluit bij een hierover gemaakte opmerking door “DENK”; 
- om de bestaande (innovatieve en circulaire) aspecten die de Provincie 
al had specifieker te benoemen in de brief. 
 

 
 

A5 / Vermeulen Informatiebeveiligingsrisico’s systemen BIJ12 
 

PZH-2021-765044089 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief kenmerk PZH-2021-765044089, waarmee 

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de beveiliging van de 
BIJ12 informatiesystemen.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Vermeulen Vaststellen Uitvoeringsprotocol Telecom Provincie Zuid-Holland 

PZH-2020-760076966 Advies 
1. Aan te gaan het Uitvoeringsprotocol Telecom Provincie Zuid-Holland 

met VodafoneZiggo en KPN. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het vaststellen van het 

Uitvoeringsprotocol Telecom Provincie Zuid-Holland.  
 

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 F. Vermeulen, 
gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de Provincie Zuid-Holland, om het 
Uitvoeringsprotocol Telecom Zuid-Holland met VodafoneZiggo en KPN 
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Potjer Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet vierde kwartaal 
2020   

PZH-2021-764393863 Advies 
1. Vast te stellen voortgangsrapportage vierde kwartaal 2020 van het 

Invoeringsplan Omgevingswet. 
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2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de 
voortgangsrapportage Invoeringsplan Omgevingswet van het vierde 
kwartaal 2020 ter kennisname wordt voorgelegd. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor het voorstel 
voortgangsrapportage vierde kwartaal 2020 Invoeringsplan.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Potjer Aangepaste realisatiestrategie NNN 

PZH-2021-764335010 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de aangepaste 

realisatiestrategie NNN 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de aangepaste 

realisatiestrategie NNN 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Baljeu Beleidsevaluatie instrument subsidie 2015-2020 

PZH-2021-763942466 Advies 
1. In te stemmen met de Rapportage Doeltreffendheid en Doelmatigheid 

subsidies provincie Zuid-Holland 2015-2020. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij geïnformeerd 

worden over de Rapportage Doeltreffendheid en Doelmatigheid 
subsidies provincie Zuid-Holland 2015-2020 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Rapportage 
Doeltreffendheid en Doelmatigheid subsidies provincie Zuid-Holland 
2015-2020. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Koning Brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam 
over externe veiligheidsaspecten in relatie tot vastgesteld 
bestemmingsplan Feyenoord City 

PZH-2021-763529973 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan het college van Burgemeester en 

Wethouders van Rotterdam over externe veiligheidsaspecten in 
relatie tot vastgesteld bestemmingsplan Feyenoord City. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 'Brief aan het 
college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam over 
externe veiligheidsaspecten in relatie tot vastgesteld 
bestemmingsplan Feyenoord City'. 

 

Besluit Ingetrokken. 
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SV1 / Bom-Lemstra Beantwoording schriftelijke vragen nr. 3699 50PLUS - Rivierkreeft 

PZH-2021-763552355 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3699 

50PLUS – Rivierkreeft. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvating bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen 3699 van 50PLUS over Rivierkreeft. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Koning Beantwoording Statenvragen 3702 Aanvullingsregeling (vliegtuig) 
geluid, omgevingswet 

PZH-2021-764204508 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3702 van D66 

met betrekking tot de Aanvullingsregeling (vliegtuig) geluid, 
omgevingswet. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording Statenvragen 3702 van D66 met betrekking tot de 
Aanvullingsregeling (vliegtuig) geluid, omgevingswet. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Koning Beantwoording Statenvragen 3703 Reactie GS op brief 9 december 2020 
van woningmarkregios aan de minister van BZK 

PZH-2021-764783523 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3703 van statenlid 

Weber met betrekking tot Reactie van GS op brief van 9 december 
2020 van woningmarkregio's aan minister van BZK;  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording Statenvragen 3703 van statenlid Weber met 
betrekking tot Reactie van GS op brief van 9 december 2020 van 
woningmarkregio's aan minister van BZK. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / De Zoete Beantwoording Statenvragen 3704 van PvdA m.b.t. geluidhinder 
vliegverkeer Bollenstreek 

PZH-2021-763894809 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3704 van de 

PvdA met betrekking tot geluidhinder vliegverkeer Bollenstreek. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3704 van de PvdA met betrekking tot 
geluidhinder vliegverkeer Bollenstreek. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV5 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3710 CU-SGP GL SP en DENK o.a. proces 
Windpark Spui 

PZH-2021-764480809 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3710 CU-SGP 

GL SP en DENK o.a. proces Windpark Spui.  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3710 CU-SGP GL SP en DENK o.a. proces 
Windpark Spui. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV6 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3711 Ontwikkelingen Waterbus 
Drechtsteden 

PZH-2021-764921523 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3711 over 

‘Ontwikkelingen Waterbus Drechtsteden' van CU-SGP SP en GL. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording statenvragen 3711. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV7 / Vermeulen Beantwoording Statenvragen 3715 Mobiliteitsmaatregelen noordelijke 
duin- en bollenstreek 

PZH-2021-764304485 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3715 van 

50PLUS met betrekking tot het Plan van Aanpak 
Mobiliteitsmaatregelen noordelijke duin- en bollenstreek. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording Statenvragen 3715 van 50PLUS met betrekking tot het 
Plan van Aanpak Mobiliteitsmaatregelen noordelijke duin- en 
bollenstreek. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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