
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 30  MAART 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 23 maart 2021 vastgesteld. 
 
 

A1 / Smit Overzicht 30 maart 2021 actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus 
 

PZH-2021-772577981 Advies 
1. Vast te stellen het overzicht concrete maatregelen 30 maart 2021. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het overzicht 

concrete maatregelen 30 maart 2021. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het overzicht 30 maart 

2021 actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus. 
 

Besluit Aangehouden.  

 
 

A2 / Vermeulen Transitieplan Openbaar Vervoer Zuid-Holland - Onderweg naar 
toekomstvast OV na corona 
 

PZH-2021-771508643 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee aan Provinciale Staten 

gevraagd wordt om het Transitieplan Openbaar Vervoer Zuid-Holland 
“Onderweg naar toekomstvast OV na corona” vast te stellen. 

2. Vast te stellen de brief aan de Staatssecretaris van Infrastructuur & 
Waterstaat over Transitieplan OV Zuid-Holland, onderweg naar 
toekomstvast OV na corona. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het 
Transitieplan Openbaar Vervoer Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de stukken ‘lening’ te wijzigen in ‘lening of garantstelling’ met de 
aantekening dat dit juridisch en financieel nader bekeken moet worden. 
De precieze formulering wordt in afstemming met mevr. Baljeu bepaald; 
- Indien mogelijk t.a.v. emissievrij een zin toe te voegen dat hier een 
meekoppelkans t.a.v. stikstof ligt; 
- 30% te wijzigen in ‘maximaal 30%’. 

 
 

A3 / Potjer Brief aan Provinciale Staten over biomassa voor energietoepassingen 
 

PZH-2021-771315755 Advies 
1. In te stemmen met de hoofdlijnen van het SER-advies Biomassa in 

Balans van juli 2020.  
2. In te stemmen met het standpunt van het IPO over het SER-advies 

Biomassa in Balans van juli 2020 zoals overeen gekomen in de 
vergadering van de Bestuurlijke Adviescommissie Energie (BAC-E) van 
18 maart 2021. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het standpunt van 
het college over het gebruik van biomassa voor energietoepassingen. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit over het 
standpunt biomassa en de brief aan PS. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS: 
- Op p.1, eerste alinea, een passage toe te voegen over hoe het proces 
en het gesprek in de commissie BE zijn gelopen; 
- Op p.3 in aanvulling op de passage over het IPO-standpunt een 
verwijzing naar p.8 van het SER-rapport op te nemen, waar de nuance 
verwoord wordt; 
- Te verduidelijken waar de provincie over gaat en waar al een lobby op 
gevoerd wordt.  

 
 

A4 / Potjer Vaststelling Omgevingsbeleid 2020 
 

PZH-2021-771175798 Advies 
1. Vast te stellen het gewijzigd ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland 

2020, bestaande uit: 
a. het gewijzigd-ontwerp van de Omgevingsvisie Zuid-Holland; 
b. het gewijzigd-ontwerp besluit tot wijziging van de 

Omgevingsverordening Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de ontwerp-Nota van Beantwoording Omgevingsbeleid. 
3. Vast te stellen het Omgevingsprogramma Zuid-Holland met 

planidentificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2016x0004358PR-VA01 
4. Vast te stellen het Statenvoorstel over de vaststelling van 

a. de Omgevingsvisie Zuid-Holland met planidentificatienummer 
NL.IMRO.9928.DOSx2016x0604358SV-VA0; 

b. het besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-
Holland en de bijbehorende Nota van Toelichting; 

c.  het besluit tot intrekking van het Programma ruimte en het 
Programma mobiliteit. 

5. Te bepalen dat het besluit onder 3, en de besluiten in het 
statenvoorstel na vaststelling door Provinciale Staten worden 
gepubliceerd in het Provinciaal blad en de Staatscourant na 
besluitvorming. 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Vaststelling 
Omgevingsbeleid 2020 

 

Besluit Aangehouden 

 
 

A5 / Koning Bestuurlijke Overeenkomst ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder 
 

PZH-2021-771271118 Advies 
1. In te stemmen met de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling 

Middengebied Zuidplaspolder met het voorbehoud dat deze pas door 
Gedeputeerde Staten (GS) vastgesteld en namens GS ondertekend kan 
worden nadat Provinciale Staten (PS) eventuele wensen en 
bedenkingen kenbaar hebben kunnen maken en eventuele 
wijzigingen, mede naar aanleiding van de reactie van PS, zijn 
doorgevoerd. 
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2. Te bepalen dat de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling 
Middengebied Zuidplaspolder voor wensen en bedenkingen aan PS 
voorgelegd wordt.  

3. Vast te stellen de brief aan PS, waarmee de Bestuurlijke 
Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder voor 
wensen en bedenkingen wordt aangeboden.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie gegeven 
wordt over het voorleggen van de Bestuurlijke Overeenkomst 
Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder voor wensen en 
bedenkingen aan PS en het voornemen om deze vervolgens te 
ondertekenen, samen met de gemeente Zuidplas en de Grondbank 
RZG Zuidplas. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan PS op p.1, eerste alinea de coronacrisis en 
woningbouwcrisis als context toe te voegen; 
- In de brief aan PS meer uit te stralen dat dit een mijlpaal is; 
- In de overeenkomst in artikel 1 ‘Zuidplaspolder’ te wijzigen in 
‘plangebied’; 
- In de overeenkomst in artikel 8.5 over de kosten voor infrastructuur 
een wijzing te maken; 
- De conceptversies van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder 
en de brief van het Hoogheemraadschap aan de gemeente Zuidplas over 
het Masterplan te vervangen door de definitieve versies; 
- Tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang te maken in de 
stukken, w.o. in de overeenkomst indien andere Colleges nog tekstuele 
aanpassingen wensen. 

 
 

A6 / Potjer Aangepast Handelingskader voor realisatie van het NNN in Zuid-Holland 
 

PZH-2021-769353518 Advies 
1. Te bepalen dat het aangepast Handelingskader voor realisatie van het 

NNN ter consultatie wordt voorgelegd aan PS. 
2. Vast te stellen de brief aan PS over het Aangepast Handelingskader 

voor realisatie van het NNN. 
3. Vast te stellen de Publiekssamenvatting over het Aangepast 

Handelingskader voor realisatie van het NNN. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  
- De brief aan PS om te zetten naar een Statenvoorstel. PS moeten het 
aangepast Handelingskader vaststellen; 
- In het Statenvoorstel een passage toe te voegen over de integraliteit 
met o.a. de aanpak bodemdaling en de veenweideaanpak. 
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A7 / Baljeu Beantwoording vragen landbouwcollectief Zuid-Holland 12 maart 2021 
 

PZH-2021-772330161 Advies 
1. Vast te stellen de GS brief aan landbouwcollectief Zuid-Holland met de 

beantwoording op hun vragen inzake de wens naar voortgang en 
helderheid over onderwerpen binnen het stikstofdossier.  

2.   Vast te stellen de publiekssamenvatting van de GS brief aan 
landbouwcollectief Zuid-Holland met de beantwoording op hun 
vragen inzake de wens naar voortgang en helderheid over 
onderwerpen binnen het stikstofdossier 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Te checken of de beantwoording in lijn is met de antwoorden op de 
vragen die door Farmers Defence Force gesteld zijn, en indien nodig aan 
te passen; 
-In de brief op p.3/4 het antwoord op vraag 7 aan te scherpen. Mevr. 
Bom-Lemstra stuurt hiervoor een tekstvoorstel; 
- Tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang te maken.  

 
 

CF1 / Koning Srg openstellingsbesl. subs. Zelfdoen, Beweegvr. leefomgeving en 
Receratiedrukte corona 2021 en wijz. par. 2.11 en bijlage 6 
 

PZH-2021-768286501 Advies 
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen 

Zuid-Holland 2016 paragraaf 2.11 en laten vervallen van bijlage 6 
2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke 

leefomgeving 2021 met een deelplafond van € 600.000,00 
3. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling 

beweegvriendelijke leefomgeving 2021 met een deelplafond van € 
200.000,00 

4. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling 
Zelfdoen 2021 met een deelplafond van € 90.000,00 

5. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie opvangen 
toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden 2021 
met een deelplafond van € 700.000,00 

6. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 
Staten worden geïnformeerd over: 
a. het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 

2016 paragraaf 2.11 en laten vervallen van bijlage 6 
b. het Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke 

leefomgeving 2021 met een deelplafond van € 600.000,00 
c. het Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling 

beweegvriendelijke leefomgeving 2021 met een deelplafond van € 
200.000,00 

d. het Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling Zelfdoen 2021 
met een deelplafond van € 90.000,00 
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e. het Openstellingsbesluit subsidie opvangen toegenomen 
recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden 2021 met een 
deelplafond van € 700.000,00 

7. Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad in werking treden: 
a. het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 

2016 paragraaf 2.11 en laten vervallen van bijlage 6 
b. het Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke 

leefomgeving 2021 met een deelplafond van € 600.000,00 
c. het Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling 

beweegvriendelijke leefomgeving 2021 met een deelplafond van € 
200.000,00 

d. het Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling Zelfdoen 2021 
met een deelplafond van € 90.000,00 

e. het Openstellingsbesluit subsidie opvangen toegenomen 
recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden 2021 met een 
deelplafond van € 700.000,00 

8. Vast te stellen de publiekssamenvatting over: 
a. het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 

2016 paragraaf 2.11 en laten vervallen van bijlage 6 
b. het Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke 

leefomgeving 2021 met een deelplafond van € 600.000,00 
c. het Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling 

beweegvriendelijke leefomgeving 2021 met een deelplafond van 
€ 200.000,00 

d. het Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling Zelfdoen 2021 
met een deelplafond van € 90.000,00 

e. het Openstellingsbesluit subsidie opvangen toegenomen 
recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden 2021 met een 
deelplafond van € 700.000,00 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF2 / Koning Reactie provincie brief gemeente Rotterdam 18 februari 2021 inzake 
taakstelling huisvesting vergunninghouders 
 

PZH-2021-771142830 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan het college van Burgemeesters en 

Wethouders van Rotterdam naar aanleiding van een brief van de 
gemeente d.d. 18 februari 2021 met betrekking tot het huisvesten van 
vergunninghouders. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel om een brief 
aan het college van  Burgemeesters en Wethouders van Rotterdam te 
sturen naar aanleiding van een brief van de gemeente met betrekking 
tot het huisvesten van vergunninghouders. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF3 / Koning Ontheffing omgevingsverordening herinrichting veerstoep Bergambacht 
 

PZH-2021-768690734 Advies 
1. Te verlenen de gevraagde ontheffing ex art 6.29 van de 

Omgevingsverordening Zuid-Holland ten behoeve van de herinrichting 
van de Veerstoep Bergambacht, onder het voorbehoud dat de reacties 
uit Provinciale Staten geen aanleiding geven tot heroverweging van 
het genoemde besluit. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het besluit om 
ontheffing te verlenen op basis van de “Protocolafspraken met 
betrekking tot de Wro bevoegdheden van PS en GS” aan Provinciale 
Staten wordt aangeboden. 

3. Vast te stellen de brief aan de gemeente Krimpenerwaard inzake de 
ontheffing ex art. 6.29 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland ten 
behoeve van de herinrichting van de Veerstoep Bergambacht. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de verlening van de 
ontheffing ex art. 6.29 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland ten 
behoeve van het project verlegging Veerstoep Bergambacht. 

5.  Te bepalen dat de  publiekssamenvatting behorende bij het besluit 
onder adviespunt 4 op grond van artikel 3, onder c van de Beleidsregel 
actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, niet actief openbaar wordt 
gemaakt, omdat deze gezien de fase van het politieke of bestuurlijke 
proces als verstorend voor het verdere proces van bestuurlijk beraad 
is aan te merken. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Bom-Lemstra Voedselverspilling resultaten verkenning en kwartiermarkersfase en 
vervolgstappen   
 

PZH-2021-771140673 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de verkenning, 

kwartiermakersfase en vervolgstappen voor voedselverspilling in 
provincie Zuid-Holland. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale 
Staten over de verkenning, kwartiermakersfase en vervolgstappen 
voor voedselverspilling in Zuid-Holland en bijlagen 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Bom-Lemstra Beleidsregel Bestuurlijke boete Seveso-inrichtingen Provincie Zuid-
Holland 2021 
 

PZH-2021-769912289 Advies 
1. Vast te stellen de Beleidsregel bestuurlijke boete Seveso-inrichtingen 

Provincie Zuid-Holland 2021. 
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2. Te bepalen dat de Beleidsregel bestuurlijke boete Seveso-inrichtingen 
Provincie Zuid-Holland 2021 wordt gepubliceerd in het Provinciaal 
Blad. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de vaststelling van 
de Beleidsregel bestuurlijk boete Seveso-inrichtingen Provincie Zuid-
Holland 2021. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting Beleidsregel bestuurlijke 
boete Seveso-inrichtingen Provincie Zuid-Holland 2021. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Vermeulen Brief aan provincie Utrecht inzake project Spoorcorridor Leiden-Utrecht 
 

PZH-2021-771267971 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Gedeputeerde Staten van provincie 

Utrecht, waarmee wordt aangekondigd dat in de eerstvolgende 
stuurgroep vergadering formeel zal worden bevestigd dat de provincie 
Utrecht geen onderdeel meer zal uitmaken van de Stuurgroep van het 
project Spoorcorridor Leiden-Utrecht. 

2. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 van de 
Provinciewet jo artikel 10, lid 2, onder f van de Wet Openbaarheid van 
bestuur op adviespunt 1 en de betreffende brief aan Gedeputeerde 
Staten van provincie Utrecht en te bepalen dat de geheimhouding 
wordt opgeheven op het moment dat de provincie Utrecht de brief 
heeft ontvangen; 

3. Te bepalen dat het document behorende bij het besluit onder 
adviespunt 1 op grond van artikel 3, onder c van de Beleidsregel 
actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, niet actief openbaar wordt 
gemaakt, omdat deze gezien de fase van het politieke of bestuurlijke 
proces als verstorend voor het verdere proces van bestuurlijk beraad 
is aan te merken. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Vermeulen Consultatie Onderzoeksresultaten eerste fase MIRT-verkenning 
Oeververbindingen regio Rotterdam 
 

PZH-2021-771087103 Advies 
1. Vast te stellen de brief “Consultatie Onderzoeksresultaten eerste fase 

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam” aan Provinciale 
Staten. 

2. Te bepalen dat de presentatie “Consultatie Onderzoeksresultaten 
eerste fase MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam” 
wordt voorgelegd aan de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie, 
opdat zij wensen en bedenkingen kunnen meegeven ten aanzien van 
de informatie in de presentatie, en specifiek de daarin opgenomen 
aandachtspunten, zodat Gedeputeerde Staten deze input binnen de 
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MIRT-verkenning mee kunnen nemen in de besluitvorming over de 
Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de consultatie 
Onderzoeksresultaten eerste fase MIRT-verkenning 
Oeververbindingen regio Rotterdam, als stap in het proces in de MIRT-
verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam om te komen tot een 
Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- De presentatie onderzoekresultaten aan te passen; 
- In afstemming met mevr. Koning te checken of Rotterdam/NKO goed 
in de stukken staan, en indien nodig aan te passen. 

 
 

CF8 / De Zoete MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2021 
 

PZH-2021-767422972 Advies 
1.  Vast te stellen de wijzigingsregeling 2021 MKB Innovatiestimulering 

Topsectoren;  
2.  Vast te stellen de volgende deelplafonds voor 2021 voor de 

subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland: 
a. € 4.400.000,- bedoeld voor het instrument haalbaarheidsprojecten 

zoals opgenomen in paragraaf 3 van de subsidieregeling; 
b. € 9.040.000,- bedoeld voor het instrument R&D 

samenwerkingsprojecten zoals opgenomen in het paragraaf 4 en 5 
van de subsidieregeling, waarbij maximaal 50% van dit deelplafond 
verleend wordt aan R&D samenwerkingsprojecten als bedoeld in 
paragraaf 5. 

3.  Vast te stellen de volgende tijdvakken 2021 voor de subsidieregeling 
MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland: 
a. het tijdvak van 20 april 2021 09:00 tot en met 9 september 2021 

17:00 voor indiening van aanvragen voor het instrument 
haalbaarheidsprojecten zoals opgenomen in paragraaf 3 van de 
subsidieregeling; 

b. het tijdvak van 1 juni 2021 09:00 tot en met 9 september 2021 
17:00 voor indiening van aanvragen voor het instrument R&D 
samenwerkingsprojecten (klein en groot) zoals opgenomen in 
paragraaf 4 en 5 van de subsidieregeling.  

4.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het 
wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering 
topsectoren Zuid-Holland 2021 ter kennis name aan de Staten wordt 

     aangeboden; 
5.  Te bepalen dat het wijzigingsbesluit en de deelplafonds met de 

tijdvakken voor subsidieregeling MKB innovatiestimulering 
topsectoren Zuid-Holland gepubliceerd worden in het Provinciaal Blad; 

6.  Vast te stellen het persbericht over de verleende subsidies voor de 
R&D samenwerkingsprojecten 2021, de wijzigingsregeling 2021 en de 
tijdvakken 2021 voor de subsidieregeling MKB innovatiestimulering 
topsectoren Zuid-Holland vast te stellen; 
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7.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijzigingsregeling 
2021, de deelplafonds 2021 en de tijdvakken. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / De Zoete Stand van zaken security BIJ12 
 

PZH-2021-772620844 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief, waarmee Provinciale Staten worden 

geïnformeerd over de voortgang van de beveiliging van de BIJ12 
informatiesystemen.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief over de 
voortgang van de beveiliging van de BIJ12 informatiesystemen.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Baljeu Steunbrief S3 Platform Space 
 

PZH-2021-772804748 Advies 
1. Vast te stellen de steunbrief vanuit de provincie Zuid-Holland voor 

deelname aan een nog op te richten S3 platform voor space.  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de steunbrief vanuit de 

provincie Zuid-Holland voor deelname aan een nog op te richten S3 
platform voor space. 

 
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 Jeannette Baljeu, 
gedeputeerde Europese Zaken van de Provincie Zuid-Holland, om de 
Steunbrief van de provincie Zuid-Holland voor deelname aan een nog op 
te richten  S3 Platform voor Space namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3734 van de PVV over commerciële 
bomenkap 
 

PZH-2021-772024823 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer 

3734 van de PVV over (commerciële) bomenkap. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen met nummer 3734 van de PVV over (commerciële) 
bomenkap. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV2 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3736 van CDA en VVD over Vaargeul 
Stellendam slibt dicht 
 

PZH-2021-772070762 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van schriftelijke vragen nummer 

3736 (CDA en VVD) over Vaargeul Stellendam slibt dicht. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen 3736 over Vaargeul Stellendam slibt dicht. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 


