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A1 / Koning 
 

Ontwerp-inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag 

PZH-2020-759009070 Advies 
1. Vast te stellen het ontwerp-inpassingsplan (ontwerp-PIP) 

Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag als bedoeld in 
artikel 3.26, eerste lid Wro, inclusief de digitale planset met het 
identificatienummer: NL.IMRO.9928.DOSx2019x0003043IP-OW01; 

2. Vast te stellen de milieueffectrapportage (Combi-MER) 
Warmtetransportleiding Vlaardingen- Den Haag, dat o.a. ten 
grondslag ligt aan het voornoemde ontwerp-PIP en de Commissie 
voor de milieueffectrapportage vragen een toetsingsadvies te geven 
omtrent het opgestelde combi-MER; 

3. Vrij te geven voor de zienswijzeprocedure ingevolge afdeling 3.4 
Awb: het ontwerp-PIP, het Combi-MER en de daarbij behorende 
stukken, zodat deze conform de provinciale coördinatieregeling ex 
artikel 3.33 Wro gedurende zes weken gelijktijdig ter inzage kan 
worden gelegd met de overige ontwerpbesluiten van de bevoegde 
gezagen, nadat hiervan op de wettelijk voorgeschreven wijze kennis 
is gegeven; 

4. Vast te stellen de brieven aan: 
a. de colleges van B en W van de gemeenten 

- Vlaardingen; 
- Schiedam; 
- Midden-Delfland; 
- Delft; 
- Rijswijk en  
- Den Haag. 

b. het Hoogheemraadschap van Delfland; 
c. Rijkswaterstaat; 
d. Haagse Trammaatschappij 
e. Rotterdamse Electrische Tram NV; 
f. het Ministerie van EZK; 
g. de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed; 
h. de Veiligheidsregio’s van Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond, 
waarmee zij op de hoogte worden gesteld van dit besluit; 

5. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale 
Staten waarmee Provinciale Staten over dit besluit “ontwerp-
inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag” 
worden geïnformeerd; 

6. Te bepalen dat de door Gedeputeerde Staten genomen besluiten 
inzake het “ontwerp-inpassingsplan Warmtetransportleiding 
Vlaardingen-Den Haag”, alsmede de in dat kader door de overige 
betrokken bevoegde gezagen genomen besluiten, op de wettelijk 
voorgeschreven wijze en overeenkomstig de bij dit voorstel 
gevoegde “Ontwerp-kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten 
warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag” worden 
gepubliceerd in de Staatscourant, het Provinciaal Blad, Waterschap 
blad en huis-aan-huis bladen van de betrokken gemeenten; 
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7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit van 
Gedeputeerde Staten waarmee dit besluit “ontwerp-inpassingsplan 
Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag” kenbaar wordt 
gemaakt. 

 

Besluit Aangehouden.  

 
 

A2 / De Zoete 
 

Nieuw provinciaal archeologisch depot 

PZH-2021-767142641 Advies 
1.  Vast te stellen brief aan Provinciale Staten, waarin PS geïnformeerd 

wordt over de verkenning van mogelijke locaties voor een nieuw 
provinciaal archeologisch depot.  

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verkenning van 
mogelijke locaties voor een nieuw provinciaal archeologisch depot. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de 
brief aan Provinciale Staten naast de genoemde criteria het criterium 
toe te voegen van vereisten waar het gebouw aan moet voldoen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van het binnenklimaat en de benodigde 
oppervlakte. 

 
 

A3 / Vermeulen 
 

Brief aan Provinciale Staten over beleid cultuur(participatie) 

PZH-2021-766236209 Advies 
1. Vast te stellen de brief beleid cultuur(participatie) aan Provinciale 

Staten waarin het cultuurbeleid van de provincie uiteengezet wordt 
en wordt aangegeven welke verdere acties ondernomen worden. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief beleid 
cultuur(participatie) aan Provinciale Staten. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten te expliciteren dat de stevige afspraken en 
het meerjarig afsprakenkader betrekking hebben op de huidige 
collegeperiode.  

 
 

A4 / Vermeulen Brief van GS aan PS mbt laatste ontwikkelingen bediening bruggen en 
sluizen 

PZH-2021-767122942 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin Provinciale 

Staten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking 
tot de bediening van de provinciale bruggen en sluizen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de bediening van de provinciale bruggen en sluizen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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A5 / Vermeulen Aanbieding onderzoeksrapport over de beleidsmatige en financiële 
ruimte van gemeenten in Zuid-Holland 
 

PZH-2021-766563291 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het 

onderzoeksrapport naar de beleidsmatige en financiële ruimte van 
gemeenten in Zuid-Holland; 

2.  Vast te stellen de brief aan de 52 Zuid-Hollandse gemeenten over het 
onderzoeksrapport naar de beleidsmatige en financiële ruimte van 
gemeenten in Zuid-Holland; 

3.  Vast te stellen de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over het onderzoeksrapport naar de beleidsmatige 
en financiële ruimte van gemeenten in Zuid-Holland; 

4.  Vast te stellen het persbericht over het onderzoeksrapport naar de 
beleidsmatige en financiële ruimte van gemeenten in Zuid-Holland; 

5.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de aanbieding van het 
onderzoeksrapport over de beleidsmatige en financiële ruimte van 
gemeenten in Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- op pagina 2 laatste alinea van de brief aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken: “(…) - maar vooral gemeenten - (…)” weg te laten; 
-de brief voor te leggen aan de cdK vanuit zijn rol als Rijksheer en deze, 
zo nodig, aan te passen.  

 
 

A6 / Koning Stand van zaken samengestelde RES kaart 
 

PZH-2021-767217227 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over een toelichting van 

Gedeputeerde Staten op de latere aanlevering van de samengestelde 
RES-kaart . 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief waarin 
Gedeputeerde staten toelichten waarom de samengestelde RES-kaart 
later aangeleverd wordt. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- in de brief aan Provinciale Staten te verduidelijken wanneer de 
samengestelde kaart met de Staten kan worden gedeeld; 
- aan de brief een zin toe te voegen waarin wordt verwezen, ook via een 
link, naar de kaarten die bij stukken ten aanzien van de concept RES’sen 
zaten. 
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A7 / Baljeu Brief aan Statenleden van de commissie Bereikbaarheid en Energie – 
Warmte en de Commissie Onderzoek en Rekening over de stand van 
zaken WLQ+ 
 

PZH-2021-767797515 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de commissie Bereikbaarheid en Energie -

Warmte en de commissie onderzoek van de Rekening over de stand 
van zaken WLQ+ ten behoeve van de gezamenlijke vergadering op 31 
maart 2021. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan commissie 
Bereikbaarheid en Energie -Warmte en de commissie onderzoek van 
de Rekening over de stand van zaken WLQ+ ten behoeve van de 
gezamenlijke vergadering op 31 maart 2021. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / De Zoete Vaststelling van de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland 
 

PZH-2021-764375632 Advies 
1. Vast te stellen het besluit Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld een subsidieplafond van € 1.000.000,00 voor de jaren 
2021 tot en met 2023 vast te stellen voor de Subsidieregeling MKB-
Deals Zuid-Holland. 

3. Te bepalen dat de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland en het 
subsidieplafond voor deze subsidieregeling voor de jaren 2021 tot en 
met 2023 na vaststelling van de subsidieregeling door Gedeputeerde 
Staten en na vaststelling van het subsidieplafond voor de jaren 2021 - 
2023 door Provinciale Staten te publiceren in het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel tot vaststelling 
van de Subsidieregeling MKB-deals Zuid-Holland’. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning Beantwoording brief van Midden-Delfland Vereniging over 
ontwikkelingen Zuidbuurt Maassluis en Vlaardingen 
 

PZH-2021-767399876 Advies 
1. Vast te stellen de antwoordbrief aan de Midden-Delfland Vereniging 

over ontwikkelingen aan de Zuidbuurt in Maassluis en Vlaardingen 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de antwoordbrief aan 

de Midden-Delfland Vereniging over ontwikkelingen aan de Zuidbuurt 
in Maassluis en Vlaardingen 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 2 MAART 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 16 februari 2021 vastgesteld. 
 
 

CF3 / Vermeulen Fietsbrug over de Rotte 
 

PZH-2021-763685730 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met onderwerp 

'Fietsbrug over de Rotte'  
2.  Vast te stellen en te verzenden de GS-brief aan het actiecomité 

“Bescherm de Rotte” met onderwerp 'Fietsbrug over de Rotte'  
3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het onderwerp 

‘Fietsbrug over de Rotte’ 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Potjer Green deal 2H2WIJKEN 
 

PZH-2021-767009770 Advies 
1.  Aan te gaan de Green deal H2WIJKEN: praktische toepassing van 

waterstof als warmtevoorziening in woonwijken, met ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Binnenlandse Zaken, 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Hoogeveen, 
gemeente Goeree-Overflakkee, provincie Drenthe, Stedin, Rendo en 
de Nederlandse vereniging van Duurzame Energie. 

2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Green deal 
H2WIJKEN: praktische toepassing van waterstof als 
warmtevoorziening in woonwijken. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Green deal 
H2WIJKEN: praktische toepassing van waterstof als 
warmtevoorziening in woonwijken. 

 
N.B. Met een beroep op artikel 3, onder b van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
het moment van publiceren van het GS-voorstel en daarbij behorende 
bijlagen tot het moment van publicatie van de Green deals door het 
ministerie van EZK. 
 
N.B. 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 B.K. Potjer, 
gedeputeerde voor Energie van de Provincie Zuid-Holland, om de Green 
deal H2WIJKEN: praktische toepassing van waterstof als 
warmtevoorziening in woonwijken, met ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat, ministerie van Binnenlandse Zaken, ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Hoogeveen, gemeente Goeree-
Overflakkee, provincie Drenthe, Stedin, Rendo en de Nederlandse 
vereniging van Duurzame Energie, namens de provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV1 / Koning Beantwoording Statenvragen 3724 SP Sociale nieuwbouw Rotterdam 
 

PZH-2021-767498027 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen met betrekking tot 

sociale nieuwbouw in Rotterdam. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting publiekssamenvatting bij het 

voorstel beantwoording Statenvragen met betrekking tot sociale 
nieuwbouw in Rotterdam. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Koning Beantwoording Statenvragen 3725 D66 ruimtelijke ontwikkeling 
Zuidbuurt 13 te Maassluis 
 

PZH-2021-767388598 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen nr. 3725 van D66 

over de beantwoording van de brief van Midden-Delfland over een 
ruimtelijke ontwikkeling aan de Zuidbuurt 13 in Maassluis. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording van Statenvragen nr. 3725 van D66 over een 
ruimtelijke ontwikkeling aan de Zuidbuurt 13 in Maassluis. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3722 PvdD over de energietransitie in de 
glastuinbouw 
 

PZH-2021-766372370 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3722 over de 

energietransitie in de glastuinbouw van de Partij voor de Dieren. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van 

statenvragen 3722 over de energietransitie in de glastuinbouw van de 
Partij voor de Dieren. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
beantwoording van vraag 7 neutraler te formuleren door in de tweede 
zin het gedeelte “(…) en de kosten niet worden afgewenteld op onze 
inwoners of het MKB.”, te vervangen door “waarbij er extra zorg is voor 
inwoners en MKB”, of woorden van gelijke strekking. 
 

 
 
 
 
 
 


