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Besluitenlijst van de vergadering 26 januari 2021 vastgesteld.
A1 / Koning

Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023

PZH-2021-764050800

Advies
1. Vast te stellen de Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie
2021-2023;
2. Vast te stellen de brief aan PS waarin zij geïnformeerd worden over
de Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de
Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023 door het
College van Gedeputeerde Staten.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-op pagina 11 van de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie de zin:
“Partijen streven ernaar … doelen.” te verwijderen;
-op pagina 12 van de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie onder “Onze
ambities…” een bullet toe te voegen die als volgt luidt:
“Klimaatadaptatiemaatregelen, zoals bomen, in de gebouwde omgeving
dragen bij aan het reduceren van hittestress en de energievraag”;
-op pagina 2 van de brief aan Provinciale Staten toe te voegen dat
wanneer er wel extra investeringen gedaan moeten worden dit binnen
de betrokken portefeuille wordt afgestemd en dat Provinciale Staten,
wanneer hier besluitvorming over heeft plaatsgevonden, hierover apart
worden geïnformeerd.

A2 / Koning

Onafhankelijk onderzoek naar waterbodem in Meeslouwerplas

PZH-2021-765047303

Advies
1. Vast te stellen de brief aan gebiedspartijen Vlietland waarin GS
meedeelt dat zij geen gevolg geeft aan het verzoek om een
onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de
waterbodemkwaliteit in de Meeslouwerplas.
2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee zij wordt geïnformeerd over
de reactie van GS op het verzoek om een onafhankelijk onderzoek uit
te laten voeren.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het afwijzen van het
verzoek om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het
aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikt belang in de brief aan
Provinciale Staten.

A3 / Baljeu

Internationale vooruitblik 2021

PZH-2021-764309574

Advies
1. Vast te stellen de “Internationale vooruitblik 2021”.
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2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de
internationale vooruitblik 2021 ter kennisname wordt aangeboden
aan Provinciale Staten.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin een overzicht wordt
gegeven van de internationale activiteiten van de provincie in 2021.
Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-in de publiekssamenvatting het lijstje met opgaven te verwijderen;
-in de brief aan Provinciale Staten expliciet te maken dat internationale
samenwerking van groot belang is en de relatie met de visie
hieromtrent te benoemen.

A4 / Vermeulen

Verzoek financiële bijdrage OV verbinding Unmanned Valley

PZH-2021-765003591

Advies
1. Te bepalen om vanuit de exploitatiegelden openbaar vervoer geen
extra middelen ter beschikking te stellen voor de openbaar vervoer
ontsluiting van Unmanned Valley.
2. Te bepalen om nu geen toezeggingen/uitspraken te doen in relatie tot
het nog op te stellen bestek voor de aanbesteding Zuid-Holland Noord
over het wel of niet opnemen van vervoersontsluitingen in het
concessie gebied.
3. Te bepalen om Unmanned Valley een perspectief te bieden op
provinciale cofinanciering vanuit het innovatiebudget, mits andere
belanghebbende partijen eveneens bereid zijn om een substantieel
deel van de kosten voor hun rekening te nemen.
4. Vast te stellen de brief aan Unmanned Valley inzake gevraagde
financiële bijdrage OV verbinding Unmanned Valley.
5. Vast te stellen de brief aan Economic Board Zuid-Holland inzake OV
verbinding Unmanned Valley.
6. Vast te stellen de brief aan PS inzake OV verbinding Unmanned Valley.
7. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake OV verbinding
Unmanned Valley.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het
laatste blokje van de laatste alinea van de brief aan Unmanned Valley
ten aanzien van provinciale cofinanciering in overeenstemming te
brengen met de eerste zin van de alinea, in afstemming met de
portefeuillehouder en mevrouw Bom Lemstra.

CF1 / Koning

Woonbarometer 2020

PZH-2021-764050800

Advies
1. Vast te stellen in digitale vorm de Woonbarometer 2020.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Gedeputeerde
Staten de Woonbarometer 2020 ter informatie aan de Provinciale
Staten aanbiedt.
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3. Te bepalen dat de brief aan PS, genoemd onder 2, ter informatie in
afschrift aan onder andere de woonregio’s in Zuid-Holland en
organisaties als Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en IVBN
ambtelijk per e-mail wordt toegezonden.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Woonbarometer
2020.
Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-in de publiekssamenvatting onder de vierde bullet het gedeelte “vooral
ook sociale huurwoningen” te verwijderen;
-in de 2e alinea van de brief aan Provinciale Staten de één na laatste zin
te wijzigen in die zin dat de druk in de sociale huurmarkt in de
verschillende regio’s oploopt maar dat dit verschilt per regio zodat het
belangrijk is dat in alle segmenten wordt gebouwd, en met name in het
sociale segment.

CF2 / Potjer

Stand van zaken windpark Spui

PZH-2021-764669283

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken
ten aanzien van windpark Spui, waaronder uitvoering van het
participatieplan en terugkoppeling van het gesprek met de exploitant
over het verminderen van de geluidsoverlast van het windpark.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de stand van zaken ten
aanzien van windpark Spui, waaronder uitvoering van het
participatieplan en terugkoppeling van het gesprek met de exploitant
over het verminderen van de geluidsoverlast van het windpark.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
brief aan Provinciale Staten het aantal adressen waar klachten vandaan
zijn gekomen aan te passen.

CF3 / Baljeu
PZH-2021-764063224

Behandelvoorstel motie 974 - Çelik (DENK) inzake rol externe rapporteur
Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten
geïnformeerd worden over het behandelvoorstel van de motie 974
Çelik (DENK) – rol externe rapporteur.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel van
de motie 974 Çelik (DENK) – rol externe rapporteur.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF4 / Baljeu

Actualisatie mandaatbesluit van GS voor de provinciale organisatie 2021

PZH-2021-764386672

Advies
1. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland voor de provinciale organisatie 2021.
2. Het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor
de provinciale organisatie 2021 bekend te maken door plaatsing van
de bijgevoegde publicatieteksten in het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het mandaatbesluit voor
de provinciale organisatie 2021.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de
ambtelijke mandatenlijst 2021:
-bij AR12 de voorwaarde toe te voegen dat het indienen van zienswijzen
bij gevoelige ontwerpprojectlijsten alleen kan na afstemming met de
portefeuillehouder;
-bij AG11 de voorwaarde toe te voegen dat voor zover dit ziet op
bijdragen aan Staatsbosheer dit alleen kan indien passend binnen het
afgestemde meerjarenbeleidsplan.

CF5 / Baljeu

Routeakkoord Staande Mast Route 2020-2026

PZH-2020-754461198

Advies
1. Aan te gaan het Routeakkoord tussen het IJsselmeer en de
Deltawateren 2020-2026 met Rijkswaterstaat, provincie NoordHolland, Hoogheemraadschap van Rijnland, ProRail en de gemeenten
Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer.
2. Vast te stellen de brief aan de voorzitter van het Routeoverleg over
veiligheid op de Gouwe.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Routeakkoord
Staande Mast Route 2020-2026.
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 directeur DBI om
het Routeakkoord tussen het IJsselmeer en de Deltawateren 2020-2026
namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF6 / De Zoete

Openstellingsbesluit subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen
Zuid-Holland 2017

PZH-2021-764645891

Advies
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2021 voor de Subsidieregeling
planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017.
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2. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit 2021 voor de subsidieregeling
planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 wordt
bekendgemaakt door plaatsing in het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor het openstellingsbesluit
2021 voor de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen ZuidHolland 2017.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF7 / Vermeulen

Verlening incidentele subsidie 2021-2023 project Plaatsing noodlokalen
en renovatie ventilatiesysteem de Dubbelbrug

PZH-2020-759769815

Advies
1. Te verlenen een incidentele subsidie voor de jaren 2021- 2023 van
maximaal € 842.870,00 aan de Stichting Openbaar Basisonderwijs
Duin- en Bollenstreek te Noordwijk voor het project Plaatsing
noodlokalen en renovatie ventilatiesystemen De Dubbelbrug onder de
ontbindende voorwaarde dat het recht op deze subsidie wordt
ingetrokken indien de besluiten tot verlening van de
omgevingsvergunningen met de kenmerken 1544444, 1540732 en
1540732 voor de tijdelijke aanleg van de N206 door de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep zijn vernietigd
met in acht neming van de volgende uitzondering. Kosten die zijn
gemaakt op of vόόr de datum van de uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor de in de
subsidiebeschikking genoemde subsidiabele activiteiten zijn
uitgezonderd van deze ontbindende voorwaarde.
2. Vast te stellen de betaling van het voorschot van € 674.296,00
betreffende het verlenen van een incidentele subsidie 2021-2023 voor
het project Plaatsing noodlokalen en renovatie ventilatiesystemen De
Dubbelbrug.
3. Vast te stellen de brief aan de Stichting Openbaar Basisonderwijs
Duin- en Bollenstreek te Noordwijk betreffende het verlenen van een
incidentele subsidie 2021-2023 van maximaal € 842.870,00 voor het
project Plaatsing noodlokalen en renovatie ventilatiesystemen De
Dubbelbrug.
4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin Provinciale
Staten wordt geïnformeerd over de te verlenen incidentele subsidie
van 2021 tot en met 2023 van maximaal
€ 842.870,00 aan de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en
Bollenstreek te Noordwijk voor het project Plaatsing noodlokalen en
renovatie ventilatiesystemen De Dubbelbrug.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor
besluitvorming voor een incidentele subsidie in 2021-2023 van
maximaal € 842.870,00 voor het project Plaatsing noodlokalen en
renovatie ventilatiesystemen De Dubbelbrug.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF8 / Vermeulen

Vaststellen wijziging van de Beleidsregel nadeelcompensatie stremming
hefbrug Boskoop 2019

PZH-2021-765045015

Advies
1. Vast te stellen de wijziging van de Beleidsregel nadeelcompensatie
stremming hefbrug Boskoop 2019 zodat deze inhoudelijk aansluit bij
de rechtspraak ten aanzien van het stelsel van nadeelcompensatie
2. Te bepalen dat de wijziging van de Beleidsregel nadeelcompensatie
stremming hefbrug Boskoop 2019 zal worden gepubliceerd in het
Provinciaal blad en in werking treedt op de dag na uitgifte van dat
Provinciaal blad.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale
Staten worden geïnformeerd over de vaststelling van de wijziging van
de Beleidsregel nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2019.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het vaststellen van de
wijziging van de Beleidsregel nadeelcompensatie stremming hefbrug
Boskoop 2019.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF9 / Bom-Lemstra

Reactie LTO Noord Chemische bestrijdingsmiddelen agrarisch
natuurbeheer

PZH-2020-761069561

Advies
1. Vast te stellen de brief aan LTO Noord betreffende gebruik chemische
gewasbeschermingsmiddelen binnen het agrarisch natuurbeheer.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan LTO Noord
betreffende gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen binnen
het agrarisch natuurbeheer.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV1 / Bom-Lemstra

Beantwoording Statenvragen 3701 GL- Giftig puin in Krimpens Bos

PZH-2021-765653919

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3701 van Groen
Links over de herkomst van “Giftig” puin in Krimpens Bos.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording Statenvragen 3701 van Groen Links over de herkomst
van “Giftig” puin in Krimpens Bos.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de
beantwoording van de Statenvragen:
-een zin toe te voegen dat nog een gesprek wordt gevoerd met de
huidige eigenaar van de grond;
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-het antwoord op vraag 12 te verduidelijken.

SV2 / Baljeu

Beantwoording Statenvragen 3712 - PvdD over aanpak stikstofuitstoot

PZH-2021-765620896

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen nr. 3712
PvdD over aanpak stikstofuitstoot
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
schriftelijke vragen nr. 3712 PvdD over aanpak stikstofuitstoot

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV3 / Potjer

Beantwoording statenvragen 3713 GL - Inzet SDE++ in lijn met
Provinciaal beleid, het gebruik E-Boilers

PZH-2021-765045654

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3713 van GroenLinks
over inzet SDE++ in lijn met Provinciaal beleid: het gebruik E-Boilers.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording
Statenvragen 3713 van GroenLinks over inzet SDE++ in lijn met
Provinciaal beleid: het gebruik E-Boilers.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV4 / Potjer

Beantwoording Statenvragen 3714 PvdD - Aantasting natuurwaarden als
gevolg van Windpark Maasvlakte 2

PZH-2021-765502799

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3714 PvdD Aantasting natuurwaarden als gevolg van Windpark Maasvlakte 2.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording Statenvragen 3714 PvdD - Aantasting natuurwaarden
als gevolg van Windpark Maasvlakte 2.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

