BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 6 APRIL 2021
Besluitenlijst van de vergadering 30 maart 2021 vastgesteld.

A1 / 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

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- Een check te doen op de locaties windmolens, of deze in lijn zijn met
het coalitieakkoord;
-De PM posten ten aanzien van de ruimtelijke reserveringen
infrastructuur nog na te kijken op juistheid en deze af stemmen met de
betreffende portefeuillehouder;
- in de brief aan Provinciale Staten op te nemen dat tegelijkertijd
gewerkt wordt aan een beleidsrijke aanpassing van het omgevingsbeleid
die ook binnen afzienbare tijd aan de Staten zal worden aangeboden;
-in de Nota van Beantwoording de tekst ten aanzien van de Ecologische
verbindingszone in overleg met de betrokken portefeuillehouders aan te
passen in die zin dat vooralsnog wordt uitgegaan van het bestaande
tracé maar dat dit wellicht in de toekomst anders kan worden.

CF1 / Smit

Overzicht 6 april 2021 actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus

PZH-2021-772583714

Advies
1. Vast te stellen het overzicht concrete maatregelen 6 april 2021.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het overzicht
concrete maatregelen 6 april 2021.
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3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het overzicht 6 april 2021
actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF2 / Koning

Reactie op email m.b.t. handhaving paardenlandjes en moestuintjes in
de Duin- en Bollenstreek

PZH-2021-772223946

Advies
1. Vast te stellen de brief aan ‘Stichting Waarom Weg? i.o.’ over
paardenlandjes en moestuintjes in Duin- en Bollenstreek;
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de reactie die aan
‘Stichting Waarom Weg? i.o.’ is gestuurd;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel om de brief
van de ‘Stichting Waarom Weg? i.o.’ over paardenlandjes en
moestuintjes in Duin- en Bollenstreek per brief te beantwoorden.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de
laatste zin in de brief aan ‘Stichting Waarom Weg? i.o.’ aan te passen in
die zin dat indien de brief nog vragen oproept een en ander mondeling
kan worden toegelicht, of woorden van gelijke strekking.

CF3 / Baljeu

Ondersteunen lobbybrief “Een Waterstofpact voor een nieuw kabinet”

PZH-2021-772514629

Advies
1. In te stemmen met de lobbybrief "Een Waterstofpact voor een nieuw
kabinet" die een oproep doet aan het Rijk om een waterstofpact op te
nemen in het regeerakkoord om zo op korte termijn stappen te
maken met de verduurzaming van de industrie.
2. In te stemmen met het plaatsen van het provincie logo onder de
lobbybrief "Een Waterstofpact voor een nieuw kabinet" als blijk van
steun, die mede door netbeheerders, industriepartijen,
energiebedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties en
wetenschappers wordt onderschreven en zal worden aangeboden aan
de formateur.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de lobbybrief "Een
Waterstofpact voor een nieuw kabinet".
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
mevrouw. J.N. Baljeu, gedeputeerde Transitie Haven en Industrie om de
strekking van het GS-besluit aan Greenpeace als penvoerder van de
Waterstofcoalitie, te communiceren.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF4 / Potjer

Verkenning en inzet Omgevingsagenda Zuidwest

PZH-2021-772393917

Advies
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten waarin de
verkenning en inzet voor de Omgevingsagenda Zuidwest als
gebiedsgerichte uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie ter
kennisname wordt aangeboden.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verkenning en inzet
Omgevingsagenda Zuidwest.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV1 / Koning

Beantwoording Statenvragen 3733 van D66 over plasticgranulaat in
wandelpaden

PZH-2021-772146855

Advies
1. Vast te stellen de Beantwoording Statenvragen van D66 nummer 3733
inzake plasticgranulaat in wandelpaden.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Beantwoording
Statenvragen van D66 nummer 3733 inzake plasticgranulaat in
wandelpaden.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan het
antwoord op vraag 2 als laatste zin toe te voegen: “Dit wordt met
belangstelling gevolgd.”

SV2 / Potjer

Beantwoording Statenvragen 3737 Zonnevelden en biodiversiteit

PZH-2021-771635178

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3737 van de
PvdA over zonnevelden en biodiversiteit.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
statenvragen 3737 van de PvdA over zonnevelden en biodiversiteit.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan het
antwoord op vraag 2 na de zin: “Op dit moment … dwingen.” toe te
voegen dat wanneer de module Energietransitie aan bod komt,
heroverwogen kan worden om dit wel in het beleid op te nemen.

SV3 / Bom-Lemstra

Beantwoording Statenvragen 3739 PvdD - Vervolgvragen vragen vervoer
uit het lijden verlossen van gewonde wilde dieren

PZH-2021-772955179

Advies

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 6 APRIL 2021
Besluitenlijst van de vergadering 30 maart 2021 vastgesteld.
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3739 PvdD Vervolgvragen vragen vervoer uit het lijden verlossen van gewonde
wilde dieren
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van
Statenvragen 3739 PvdD - Vervolgvragen vragen vervoer uit het lijden
verlossen van gewonde wilde dieren
Besluit

Vastgesteld conform advies.

