BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 FEBRUARI 2021
Besluitenlijst van de vergadering 2 februari 2021 vastgesteld.
A1 / Baljeu

Beheer- en onderhoudsovereenkomst Merwedekanaal met de provincie
Utrecht 2019-2025

PZH-2020-756034670

Advies
1. Aan te gaan de Beheer- en onderhoudsovereenkomst Merwedekanaal
2019-2025 met de provincie Utrecht.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Beheer- en
onderhoudsovereenkomst Merwedekanaal 2019-2025.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Beheer- en
onderhoudsovereenkomst Merwedekanaal 2019-2025.
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 J.N. Baljeu,
gedeputeerde van financiën, EU en internationaal, water, transitie haven
en industrie, warmterotonde en Programma Aanpak Stikstof (PAS), om de
Beheer- en onderhoudsovereenkomst Merwedekanaal 2019-2025 met
provincie Utrecht namens de provincie te ondertekenen.
NB. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor
het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
financiële paragraaf (financieel en fiscaal kader) te vermelden wat de
kosten zijn en de dekking hiervoor.

A2 / Baljeu

Intentieverklaring WLQ

PZH-2021-765622515

Advies
1. Aan te gaan de Gezamenlijke intentieverklaring WarmtelinQ met
Gemeente Vlaardingen, Gemeente Rijswijk, Gemeente Delft,
Gemeente Schiedam, Gemeente Midden-Delfland, Sociale
Verhuurders Haaglanden, Gasunie en Rijksoverheid.
2. Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige
besluitvorming door GS, bevoegd is om de Gezamenlijke
intentieverklaring namens de provincie te ondertekenen, is het advies
aan de Commissaris van de Koning om daartoe een machtiging af te
geven aan gedeputeerde J.N. Baljeu. Deze machtiging geeft de
betreffende gedeputeerde de bevoegdheid om de provincie te
vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de Gezamenlijke
intentieverklaring met Gemeente Vlaardingen, Gemeente Rijswijk,
Gemeente Delft, Gemeente Schiedam, Gemeente Midden-Delfland,
Sociale Verhuurders Haaglanden, Gasunie en Rijksoverheid.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de gezamenlijke
intentieverklaring WarmtelingQ.
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Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
publiekssamenvatting het belang dat de leiding in publieke handen is te
onderstrepen.

A3 / Baljeu

GS-brief Stikstof - Rapportage 2020 aan PS

PZH-2021-766366292

Advies
1. Vast te stellen de brief aan PS, waarin PS wordt geïnformeerd over de
actuele ontwikkelingen en de resultaten van 2020 in het
stikstofdossier;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de informatieve brief van
GS aan PS over de actuele ontwikkelingen en de resultaten van 2020
in het stikstofdossier.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
brief aan Provinciale Staten:
-te benadrukken dat het om een terugblik gaat;
-te verduidelijken dat de berekeningen tot stand zijn gekomen op basis
van de voorgaande versie van AERIUS;
-ten aanzien van “Watt Anders” na te gaan of de mobiliteitsambitie niet
ook is vastgelegd in het Klimaatakkoord of Schone Energie en als dat het
geval is de meest recente verwijzing op te nemen;
-ten aanzien van de genoemde succesfactoren op pagina 9 duidelijker
weer te geven dat door de gebiedsgerichte aanpak niet alles
gerealiseerd kan worden, waarmee ook een duidelijker onderbouwd
verhaal richting het Rijk kan worden gepresenteerd;
- de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State inzake “Logtsebaan” toe te voegen.

A4 / Smit

Rapport ‘Navigeren in de mist. Perspectieven na corona’

PZH-2021-765741861

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over ‘Rapport
‘Navigeren in de mist. Perspectieven na corona’.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Reactie Gedeputeerde
Staten op het rapport ‘Navigeren in de mist. Perspectieven na corona.’
3. Vast te stellen het nieuwsbericht voor intranet en de provinciale
website.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- in de brief aan Provinciale Staten te benadrukken dat het om
verschillende scenario’s gaat maar dat dit niet betekent dat het ook gaat
worden gedaan maar het een onderbouwing kan zijn van wat de
Provincie mogelijk gaat doen;
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-een dergelijke toevoeging ook te doen aan het voorwoord van het
Rapport Navigeren in de Mist en hierbij ook de afsluitende zin in het
voorwoord aan te passen;
-uit het Rapport op pagina 31 “daklozen” te verwijderen;
-de zin uit het Rapport op pagina 32: “De nieuwe duurzame energieinfrastructuur van Zuid Holland bepaalt… haven.” te nuanceren en
minder stellig te formuleren;
-het voorwoord van het Rapport aldus te ondertekenen: “Namens
Gedeputeerde Staten, Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid
Holland”.

CF1 / De Zoete

Inzet provincie voor visserij

PZH-2021-764398569

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over visserij, naar
aanleiding van een toezegging in de Statenvergadering van 11
november 2020.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de inzet van de Provincie
op visserijzaken.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
brief aan Provinciale Staten bij “Belangen en Kansen voor Provincie Zuid
Holland” ook het natuurbelang toe te voegen.”

CF2 / Baljeu

Ontwerp regionaal waterprogramma

PZH-2021-765144397

Advies
1. Vast te stellen het ontwerp regionaal waterprogramma Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten ter aanbieding van het
ontwerp regionaal waterprogramma in het kader van de actieve
informatieplicht.
3. Vrij te geven de KRW-nota ten behoeve van inspraak op het nationaal
waterprogramma.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel ontwerp
regionaal waterprogramma.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF3 / Baljeu

Verlenen vergunning voor een ligplaatsvoorziening (steiger) in afwijking
van het ligplaatsenbeleid

PZH-2021-765363040

Advies
1. In te stemmen met het afwijken van de ’Beleidsregel ontheffingen
ligplaatsen Zuid-Holland’ ten aanzien van de ligplaatsvoorziening
(steiger) achter het perceel Hoorn 46 Alphen a/d Rijn;
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2. Te verlenen een vergunning voor het overnemen en behouden van de
ligplaatsvoorziening (steiger) achter het perceel Hoorn 46 Alphen a/d
Rijn;
3. Vast te stellen de brief aan betrokkene over het verlenen van de
vergunning voor de ligplaatsvoorziening (steiger) achter het perceel
Hoorn 46 te Alphen a/d Rijn, met afschrift aan de gemeente Alphen
a/d Rijn en aan het Hoogheemraadschap van Rijnland.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verlenen van de
vergunning voor de ligplaatsvoorziening (steiger) achter het perceel
Hoorn 46 Alphen a/d Rijn.
NB: Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor
het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken. Om ervoor te
zorgen dat betrokkene als eerste op de hoogte wordt gesteld van het
besluit wordt de vergunning op een later moment gepubliceerd.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF4 / Baljeu

Bestuurlijke afspraken Basisvisie Recreatie Toervaart Nederland 20202025

PZH-2020-760165346

Advies
1. Aan te gaan de bestuurlijke afspraken over de Basisvisie
Recreatietoervaart Nederland 2020-2025, voorbereid door de
Stichting Waterrecreatie Nederland, inhoudende provinciale inzet
voor behoud, borging en waar mogelijk verbetering van het netwerk
van recreatieve vaarverbindingen in Zuid-Holland met de minister van
Infrastructuur en Waterstaat, provincie Noord-Holland, provincie
Drenthe, provincie Overijssel, provincie Friesland, provincie
Groningen, provincie Zeeland, provincie Gelderland en provincie
Limburg.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee Provinciale
Staten geïnformeerd worden over het aangaan van de bestuurlijke
afspraken over de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2020-2025,
inhoudende provinciale inzet voor behoud, borging en waar mogelijk
verbetering van het netwerk van recreatieve vaarverbindingen in ZuidHolland.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan van de
bestuurlijke afspraken over de Basisvisie Recreatietoervaart
Nederland 2020-2025.
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 J.N. Baljeu,
gedeputeerde van financiën, EU en internationaal, water, transitie haven
en industrie, warmterotonde en Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de
Provincie Zuid-Holland, om de bestuurlijke afspraken over de Basisvisie
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Recreatietoervaart Nederland 2020-2025 met de minister van
Infrastructuur en Waterstaat, provincie Noord-Holland, provincie
Drenthe, provincie Overijssel, provincie Friesland, provincie Groningen,
provincie Zeeland, provincie Gelderland en provincie Limburg namens de
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF5 / Vermeulen

Bestuursovereenkomst geluidsscherm N210 met Krimpen aan den IJssel

PZH-2021-763473526

Advies
1. Aan te gaan de overeenkomst geluidmaatregelen N210 Krimpen aan
den IJssel / provincie Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de overeenkomst
geluidmaatregelen N210 Krimpen aan den IJssel / provincie ZuidHolland
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 F. Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de
Provincie Zuid-Holland, om de overeenkomst geluidmaatregelen N210
Krimpen aan den IJssel / provincie Zuid-Holland met de gemeente
Krimpen aan den IJssel namens de Provincie Zuid-Holland te
ondertekenen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF6 / Bom-Lemstra

Greenport West-Holland Innovatiepact 2

PZH-2020-761274767

Advies
1. Aan te gaan het Greenport West-Holland Innovatiepact 2, in het
verlengde van Greenport West-Holland Innovatiepact 1, inclusief het
bijbehorende programmaplan, waarin de gezamenlijke doelstellingen
voor de versteviging en versnelling van innovatie in de Greenport
West-Holland voor de duur van vier jaar zijn vastgelegd met een groot
aantal publieke en private partners;
1. Stichting Greenport Westland-Oostland
2. Gemeente Westland
3. Gemeente Pijnacker-Nootdorp
4. Gemeente Lansingerland
5. Gemeente Midden-Delfland
6. Gemeente Zuidplas
7. Gemeente Brielle
8. Gemeente Waddinxveen
9. Gemeente Vlaardingen
10. Gemeente Westvoorne
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Gemeente Den Haag
Gemeente Rotterdam
Hoogheemraadschap Delfland
Glastuinbouw Nederland
Innovation Quarter
Hogeschool Inholland
Haagse Hogeschool
Mondriaan
LDE-hub
Lentiz Onderwijsgroep
TNO
TU Delft
TU Eindhoven
Wageningen Universiteit
Wellant College
World Horti Center
Rabobank
Royal Floraholland
Duijvestijn Tomaten
Dutch Fresh Port
Forever Plants Group
Royal Lemkes
Barendrecht-Ridderkerk Organisatie

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Greenport West-Holland
Innovatiepact 2;
3. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten over Greenport
West-Holland Innovatiepact 2.
NB. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor
het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken.
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige
besluitvorming door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische
binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan
gedeputeerde, mevr. A.W. Bom-Lemstra, om namens de provincie ZuidHolland het Greenport West-Holland Innovatiepact 2 te ondertekenen.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF7 / Bom-Lemstra

Beslissing op bezwaar POP3 jonge landbouwers Verbouwing koeienstal

PZH-2021-763475942

Advies
1. Gegrond te verklaren, deels conform het advies van de
bezwarencommissie, het bezwaar van 27 augustus 2020 inzake de
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vaststelling op nihil van de verleende POP3 subsidie voor jonge
landbouwers voor het project ‘verbouwing koeienstal’, het besluit van
23 juli 2020 te herroepen en de verleende subsidie van €,15.778,01
vast te stellen op € 10.378,01.
2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan bezwaarde
inzake de vaststelling van de POP3 subsidie voor jonge landbouwers
voor het project 'verbouwing koeienstal’.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende de beslissing op
het bezwaar inzake de vaststelling van de POP3 subsidie voor jonge
landbouwers voor het project ‘verbouwing koeienstal’.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF8 / Bom-Lemstra

Beslissing op bezwaar subsidies POP3 elektrische voermengwagen

PZH-2021-763771169

Advies
1. Gegrond te verklaren, conform het advies van de bezwarencommissie,
het bezwaar van 12 oktober 2020 inzake de weigering van de
gevraagde POP3 subsidie voor jonge landbouwers voor het project
'elektrische voermengwagen', het besluit van 2 september 2020 te
herroepen, de aangevraagde subsidie te verlenen voor maximaal €
15.256,80 en een vergoeding van de proceskosten te verlenen van €
1.068,-.
2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan bezwaarde
inzake de gevraagde POP3 subsidie voor jonge landbouwers voor het
project 'elektrische voermengwagen'.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende de beslissing op
het bezwaar inzake de gevraagde POP3 subsidie voor jonge
landbouwers voor het project 'elektrische voermengwagen'.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF9 / Bom-Lemstra

Beslissing op bezwaar van Huntsman Holland B.V. tegen opleggen last
onder dwangsom voor overtreden van 2 vergunningvoorschriften

PZH-2021-764727936

Advies
1. Conform het advies van de bezwarencommissie, de bezwaren van
Huntsman Holland B.V. van 2 september 2020, aangevuld met
bezwaargronden op 14 september 2020, tegen het besluit van 23 juli
2020 tot het opleggen van een last onder dwangsom, deels
ongegrond te verklaren.
2. Gegrond te verklaren het bezwaar voor wat betreft onderdeel 6.2 van
het bestreden besluit van 23 juli 2020 en dit onderdeel in het besluit
te wijzigen.
3. Het bestreden besluit van 23 juli 2020 voor het overige in stand te
houden.
4. In te willigen het verzoek om proceskostenvergoeding
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5. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Huntsman
Holland B.V..
6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar
van Huntsman Holland B.V..
Besluit

Vastgesteld conform advies.

