
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 MAART 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 2 maart 2021 vastgesteld. 
 
 

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 Gedeputeerde Koning te machtigen om naar aanleiding 
van het door het Rijk te nemen Besluit natuurbescherming voor de 
partiële vrijstelling voor bouwactiviteiten, tekstuele aanpassingen 
door te voeren in de Toelichting van 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 
en in de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten 
waarmee Provinciale Staten over dit besluit “ontwerp-inpassingsplan 
Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag” worden 
geïnformeerd; 

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

4. Vrij te geven voor de zienswijzeprocedure ingevolge afdeling 3.4 Awb: 
het ontwerp-PIP Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag, 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; 

5. 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; 

6. 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; 
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7. 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; 

8. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit van 
Gedeputeerde Staten waarmee dit besluit “ontwerp-inpassingsplan 
Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag” kenbaar wordt 
gemaakt. 

 

Besluit Vastgesteld conform de adviespunten 1 en 3 t/m 8.  
 
De portefeuillehouder wordt gemachtigd om naar aanleiding van het 
door het Rijk te nemen Besluit natuurbescherming voor de partiële 
vrijstelling voor bouwactiviteiten, tekstuele aanpassingen door te 
voeren in de Toelichting van 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 en in 
de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten waarmee 
Provinciale Staten over dit besluit “ontwerp-inpassingsplan 
Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag” worden geïnformeerd. 

 
 

A2/ Koning Planvorming Waspeencentrum gemeente Noordwijk 
 

PZH-2021-765657125 Advies 
1.  Vast te stellen de bestuurlijke reactie aan de gemeente Noordwijk 

over het niet hanteren van de afgesproken werkwijze inzake de 
planvorming van het Waspeencentrum. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting Planvorming 
Waspeencentrum gemeente Noordwijk. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Vermeulen Programma Kennis Zuid-Holland 2021 
 

PZH-2021-768423533 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over Kennis Zuid-

Holland programma 2021, waarmee Provinciale Staten worden 
geïnformeerd over de stand van zaken van Kennis Zuid-Holland en het 
strategische kennisprogramma 2021. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Kennis Zuid-Holland 
programma 2021. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de ToekomstAgenda op p.4 de foto te vervangen door een Zuid-
Hollands station; 
- In het ‘Overzicht strategische onderzoeken en verkenningen’ de 
‘Verkenning inclusieve buitenruimte’ te verplaatsen naar het kopje 
‘Sterke steden en dorpen Zuid-Holland’; 
- Te checken of er onderzoeken missen in de bijlagen 3 en 4 en of de 
genoemde onderzoeken op de juiste plek staan. Afgesproken wordt dat 
de GS-leden gewenste aanpassingen doorgeven. 

 
 

A4 / Baljeu Evaluatie HZH en energiefondsen ENERGIIQ en WPFA5 
 

PZH-2021-767026369 Advies 
1. Kennis te nemen van het Evaluatierapport over werkfondsen 

Provincie Zuid-Holland. 
2. Kennis te nemen van de reactie van de RvC van de 

Houdstermaatschappij Zuid-Holland. 
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het 

Evaluatierapport werkfondsen Provincie Zuid-Holland. 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Evaluatierapport 

werkfondsen Provincie Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een GS-
brief aan de RvC van de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. toe te 
voegen waarmee de GS-brief aan PS ter kennisname aan hen gestuurd 
wordt als reactie op hun brief. 

 
 

A5 / Baljeu Wijzigingsbesluit intern salderen en leges 
 

PZH-2021-769097246 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Beleidsregels intern 

en extern salderen Zuid-Holland, zoals opgenomen in bijlage 1.  
2. Vast te stellen het Besluit nadere regels Legesverordening Wet 

natuurbescherming Zuid-Holland 2020.   
3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Beleidsregels 

intern en extern salderen Zuid-Holland en het Besluit nadere 
regels Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 
2020 bekend worden gemaakt door plaatsing in het Provinciaal 
Blad. 

4. Vast te stellen de GS-brief waarin Provinciale Staten worden 
geïnformeerd over deze besluiten. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt toegelicht 
hoe de Beleidsregels intern en extern salderen Zuid-Holland 
wordt aangepast en de Legesverordening Wet 
natuurbescherming Zuid-Holland 2020 wordt aangevuld naar 
aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 20 januari 
2021 over de Logtsebaan. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder: 
- Voor het, indien nodig, aanpassen van de publiekssamenvatting en het 
communicatiedeel in verband met de casus vreugdevuren. Aan de 
provincie is gevraagd of de leges niet betaald hoeven te worden, omdat 
het niet doorging;  
- Om het moment te bepalen van het verzenden van de brief aan PS, 
publicatie in het Provinciaal Blad en publicatie van de stukken op de 
provinciale website. 

 
 

CF1 / Vermeulen IPO kabinetsaanbod en gebiedsopgaven 
 

PZH-2021-768391088 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief IPO kabinetsaanbod en gebiedsopgaven 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / De Zoete Jaarverslag 2020 van de Eenheid Audit en Advies 
 

PZH-2021-767000253 Advies 
1. Vast te stellen het jaarverslag 2020 van de Eenheid Audit en Advies. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij in kennis 

worden gesteld van het jaarverslag 2020 van de Eenheid Audit en 
Advies. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het jaarverslag 
2020 van de Eenheid Audit en Advies. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / De Zoete Evaluatie Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan 
van luchthavens Zuid-Holland 2019 
 

PZH-2021-766580069 Advies 
1. In te stemmen met het rapport "Evaluatie Beleidsregel landen op en 

opstijgen van terreinen anders dan van luchthavens Zuid-Holland" van 
luchtvaartadviesbureau To70. 

2. Op basis van het rapport "Evaluatie Beleidsregel landen op en 
opstijgen van terreinen anders dan van luchthavens Zuid-Holland" te 
concluderen dat de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen 
anders dan van luchthavens Zuid-Holland 2019 met betrekking tot de 
beleidsmatige aspecten goed in balans is. 

3. Te bepalen dat op een geschikt moment in beginsel alle door To70 
geadviseerde noodzakelijke technische wijzigingen zullen worden 
doorgevoerd, en dat over de door To70 in overweging gegeven 
procedurele en overige niet noodzakelijke wijzigingen voor het eind 
van 2021 een besluit zal worden genomen. 
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4. Te bepalen dat via de Interprovinciale Contactgroep Luchtvaart (ICL) 
het initiatief zal worden genomen om te kijken naar mogelijkheden 
voor meer harmonisering tussen de provincies met betrekking tot 
ontheffingen voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) van 
terreinen voor landen en opstijgen. 

5. Te bepalen dat in 2021 het totale beleid met betrekking tot kleine en 
recreatieve luchtvaart tegen het licht gehouden zal worden, en dat 
daarbij onderzocht zal worden of een bredere herijking van dit beleid 
gewenst of nodig is. 

6. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de evaluatie van de 
Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van 
luchthavens Zuid-Holland 2019, de conclusies die GS hieruit trekken, 
en de wijze waarop GS omgaan met de aanbevelingen. 

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de evaluatie van de 
Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van 
luchthavens Zuid-Holland 2019, de conclusies die GS hieruit trekken, 
en de wijze waarop GS omgaan met de aanbevelingen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4/ Bom-Lemstra Besluit aangaan bestuursovereenkomst IBP-VP 
 

PZH-2021-765582264 Advies 
1. Aan te gaan de overeenkomst “Samenwerkingsovereenkomst IBP 

Vitaal Platteland - Zuidwestelijke Delta” met de Provincie Noord-
Brabant, de Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en de 
Gemeente Schouwen-Duivenland; 

2. Aan te gaan de overeenkomst “Bestuursovereenkomst IBP Vitaal 
Platteland - Hollands-Utrechtse Veenweiden” met de Provincie 
Utrecht, Hoogheemraadschap Rijnland, Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Schieland en de 
Krimpenerwaard, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente 
Krimpenerwaard, Zuivelfabriek de Graafstroom (Bleskensgraaf), LTO 
Noord te ondertekenen.   

3. Vast te stellen de brief aan PS waarin gemeld wordt dat er twee 
bestuursovereenkomsten worden aangegaan inzake de samenwerking 
binnen het IBP-VP Hollands-Utrechtse Veenweiden en de 
Zuidwestelijke Delta en waarin de achtergronden bij het IBP-VP voor 
de Hollands-Utrechtse Veenweiden en de Zuidwestelijke Delta uiteen 
worden gezet; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit om twee 
bestuursovereenkomsten aan te gaan inzake de samenwerking binnen 
het IBP-VP Hollands-Utrechtse Veenweiden en de Zuidwestelijke 
Delta; 

 
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 mw. Jeannette Baljeu, 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 MAART 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 2 maart 2021 vastgesteld. 
 
 

gedeputeerde water van de Provincie Zuid-Holland, om de 
Samenwerkingsovereenkomst IBP Vitaal Platteland - Zuidwestelijke Delta 
inzake interbestuurlijk samenwerking rond landbouwinnovatie in de 
Zuidwestelijke Delta met de Provincie Noord-Brabant, de Provincie 
Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en de Gemeente Schouwen-
Duivenland te ondertekenen. 
 
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 mw. Adri Bom-
Lemstra, gedeputeerde landbouw en bodemdaling van de Provincie Zuid-
Holland, om de Bestuursovereenkomst IBP Vitaal Platteland Hollands-
Utrechtse Veenweiden met de Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap 
Rijnland, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Krimpenerwaard, Zuivelfabriek de 
Graafstroom en  LTO Noord te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Baljeu Aangaan addendum op de overeenkomst Exploitatie Veer Maassluis 
Rozenburg 
 

PZH-2021-767674559 Advies 
1. Aan te gaan het addendum op de Overeenkomst Exploitatie 

Veerdienst Maassluis – Rozenburg. 
2. Vast te stellen de brief ondertekening Addendum Overeenkomst 

Veerdienst Maassluis - Rozenburg. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit Aangaan 

addendum op de overeenkomst Exploitatie Veer Maassluis Rozenburg. 
 
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 mevrouw J.N. Baljeu, 
gedeputeerde Water van de Provincie Zuid-Holland, om het Addendum 
op de Overeenkomst exploitatie Veerdienst Maassluis – Rozenburg met 
AquaSwets BV namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / De Zoete Uitvoering motie 981 Ondersteuning voedselbanken dak- en 
thuislozenopvang Rotterdam en Den Haag 
 

PZH-2021-767610356  Advies 
1. Ter uitvoering van motie 981 donaties te verstrekken aan:     
- de Stichting voedselbank regio Haaglanden ad € 2.900,= 
- de Stichting voedselbank regio Rotterdam ad € 2.900,= 
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- de Dak- en Thuislozenopvang van het Leger des Heils Rotterdam ad € 
2.900,= 

- de Dak- en Thuislozenopvang van het Leger des Heils Den Haag ad € 
2.900,= 

- de dierenvoedselbank Haaglanden ad € 1.400,= 
- de dierenvoedselbank Rijnmond ad € 1.400,= 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin Provinciale 

Staten worden geïnformeerd over de afdoening van motie 981 
Ondersteuning voedselbanken dak- en thuislozenopvang Rotterdam 
en Den Haag. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit tot 
verstrekking van donaties aan verschillende voedselbanken ter 
uitvoering van motie 981 Ondersteuning voedselbanken dak- en 
thuislozenopvang Rotterdam en Den Haag. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3721 van GroenLinks inzake damwand 
EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel  
 

PZH-2021-767223157 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3721 van 

GroenLinks inzake Damwand EMK-terrein; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3721 van GroenLinks inzake Damwand EMK-terrein. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3726 van ChristenUnie & SGP en CDA met 
betrekking tot geothermie en de bescherming van grondwater en 
drinkwatervoorraden 
 

PZH-2021-768197238 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met betrekking 

tot geothermie en de bescherming van grondwater en 
drinkwatervoorraden. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording statenvragen met betrekking tot geothermie en de 
bescherming van grondwater en drinkwatervoorraden. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 
 


