
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 20 APRIL 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering  van 12 april vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Baljeu Reactie op het accountantsverslag 2020 
 

PZH-2021-773528907 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met een inhoudelijk 

reactie op het door de accountant opgestelde accountantsverslag 
2020. 

2.  Te machtigen de eerste portefeuillehouder om namens Gedeputeerde 
Staten redactionele wijzigingen door te voeren in de brief aan 
Provinciale Staten. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het accountantsverslag 
2020. 

 
NB. Met een beroep op artikel 3, onder a van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid provincie Zuid-Holland 2017, juncto artikel 10, lid 2, onder f 
van de Wet openbaarheid van bestuur wordt een uitzondering gemaakt 
voor het (moment van) publiceren van het GS-voorstel, de brief aan 
Provinciale Staten, waarin de inhoudelijke reactie van Gedeputeerde 
Staten op het accountantsverslag 2020 is verwoord, de 
publiekssamenvatting inzake het accountantsverslag en alle bij dit besluit 
behorende bijlagen. Publicatie zal plaatsvinden na het moment dat de 
brief aan Provinciale Staten ter kennis wordt gebracht aan de leden van 
de Commissie Onderzoek van de Rekening. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten: 
-de zin onder 3.COVID: “Dit heeft echter niet geleid tot grote knelpunten 
in de lopende processen.” “niet” te wijzigen in “nauwelijks” of 
anderszins te nuanceren; 
- onder 4a. Memoriaalboekingen na “(handmatige) 
memoriaalboekingen” tussen haakjes “handmatige correctieboekingen” 
toe te voegen; 
-Onder ’10 Investeringskredieten’ te verwijzen naar de tekst uit het 
Accountantsverslag (pag. 19) waar iets gezegd wordt over het feit dat de 
financiële dekking van investeringsprojecten op orde is en tegelijkertijd 
aangeven dat, ondanks dat dat op orde is, nut en noodzaak van een 
centraal rapport over de investeringskredieten wel door GS wordt 
onderkend; 
- Onder ‘2. Financiële positie’ wat te vermelden over één van de 
speerpunten die PS heeft meegegeven betreffende  het ‘inzicht in 
renterisico’s’, waarmee GS aangeeft bekend te zijn dat dit risico bestaat, 
maar tegelijkertijd ook duidelijk maakt wat zij er aan doet om dit risico 
in te perken. 

 
 

A2 / Baljeu Jaarstukken 2020 Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-
Holland 
 

PZH-2021-773678611 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel aan Provinciale Staten, waarin: 
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a. Ter vaststelling worden aangeboden de Jaarstukken 2020 van het 

Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland; 

b. Het voordelig resultaat 2020 ad € 240.648 wordt toegevoegd aan 

de algemene reserve van Provinciaal fonds nazorg gesloten 

stortplaatsen Zuid-Holland; 

c. Het bestuur van het Provinciaal fonds nazorg gesloten 

stortplaatsen Zuid-Holland décharge wordt verleend voor het door 

hen in het jaar 2020 gevoerde financieel beheer. 

2. Te machtigen de eerste portefeuillehouder om de technische vragen 

van de leden van Provinciale Staten schriftelijk te beantwoorden. 

3. Te machtigen de eerste portefeuillehouder om namens Gedeputeerde 

Staten redactionele wijzigingen door te voeren in de Jaarstukken 2020 

Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Jaarstukken 

2020 Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland. 

5. Te bepalen dat het GS-voorstel, het Statenvoorstel, de Jaarstukken 

2020 Fonds Nazorg en de Controleverklaring niet actief openbaar 

wordt gemaakt tot het moment dat het Statenvoorstel (met bijlagen) 

ter kennis wordt gebracht aan Provinciale Staten, op grond van artikel 

3, onder a van de Beleidsregel actieve openbaarheid provincie Zuid-

Holland 2017, juncto artikel 10, lid 2, onder f van de Wet 

openbaarheid van bestuur. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Koning Opbrengst programma huisvesting arbeidsmigranten 
 

PZH-2021-773141194 Advies 

1. Vast te stellen de notitie ‘Opbrengst Programma huisvesting 

arbeidsmigranten 2019-2021’, inclusief de bij deze notitie gevoegde 

bijlagen’; 

2. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale 

Staten waarmee de notitie ‘Opbrengst Programma huisvesting 

arbeidsmigranten 2019-2021’ aan Provinciale Staten wordt 

aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel om de 

notitie ‘Opbrengst Programma huisvesting arbeidsmigranten 2019-

2021’ middels een brief aan te bieden aan Provinciale Staten. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om (in) de 
brief aan Provinciale Staten: 
- minder technisch en meer een contourschets te laten zijn, waardoor 
deze gemakkelijker leesbaar wordt; 
- de samenhang met andere sectoren, waaronder de tuinbouwsector te 
benoemen; 
- op pagina 2 onder: “De huidige rechtmatige rol van de provincie…” de 
tweede bullet zo te formuleren dat duidelijker is dat het uitgangspunt 
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van het provinciale omgevingsbeleid is dat een pas op de plaats wordt 
gemaakt t.a.v. het toestaan van bedrijven groter dan vijf hectare. 

 
 

A4 / Vermeulen Uitvoeringsbesluit Slimme Centrale te Delft 
 

PZH-2021-773689739  
 

Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel inclusief bijlage met betrekking tot 

Uitvoeringsbesluit de Slimme Centrale waarin Provinciale Staten 

voorgesteld worden in te stemmen met de start van de 

uitvoeringsfase van het project de Slimme Centrale en hiervoor het 

budget van € 14,8 mln. vrij te geven. Onderdeel van dit besluit is het 

vrijgeven van € 1,5 mln. voor het actualiseren van het programma van 

eisen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

Uitvoeringsbesluit de Slimme Centrale. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / De Zoete Brief aan Randstedelijke Rekenkamer inhoudende de bestuurlijke 
reactie op het concept Eindrapport Opvolging aanbevelingen 2018 
 

PZH-2021-773510226  
 

Advies 

1. Vast te stellen de brief aan de Randstedelijke Rekenkamer 

inhoudende de bestuurlijke reactie op het concept Eindrapport 

Opvolging aanbevelingen 2018 van de Randstedelijke Rekenkamer. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de bestuurlijke reactie 

op het concept Eindrapport Opvolging aanbevelingen 2018 van de 

Randstedelijke Rekenkamer. 
 
N.B. Met een beroep op artikel 3, onder a van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid provincie Zuid-Holland 2017, juncto artikel 10, lid 2, onder f 
van de Wet openbaarheid van bestuur wordt een uitzondering gemaakt 
voor het (moment van) publiceren van het GS-voorstel, de brief aan de 
Randstedelijke Rekenkamer inhoudende de bestuurlijke reactie op het 
concept Eindrapport Opvolging aanbevelingen 2018 van de 
Randstedelijke Rekenkamer en de publiekssamenvatting inzake de 
bestuurlijke reactie op het concept Eindrapport Opvolging aanbevelingen 
2018 van de Randstedelijke Rekenkamer en alle bij dit besluit behorende 
bijlagen.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Stolk POP3 openstellingsbesluiten 2021 
 

PZH-2021-764606938 Advies 
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1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling 

POP-3 Zuid-Holland betreffende standaard kosten opties; 

2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen 

land- en tuinbouw Zuid-Holland 2021; 

3. Vast te stellen het Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-

Holland 2021; 

4. Vast te stellen het Openstellingsbesluit POP-3 natuur, biodiversiteit en 

landschap Zuid-Holland 2021; 

5. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 

POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 

2018 ten aanzien van artikel 2a; 

6. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 

POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020 ten aanzien van het 

deelplafond; 

7. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het instellingsbesluit van de 

Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden november 2015; 

8. Te bepalen dat : 

- het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-

Holland betreffende standaard kosten opties; 

- het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen land- en 

tuinbouw Zuid-Holland 2021; 

- het Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2021; 

- het Openstellingsbesluit POP-3 natuur, biodiversiteit en landschap 

Zuid-Holland 2021; 

- het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 

samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2018 

ten aanzien van artikel 2a; 

- het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge 

landbouwers Zuid-Holland 2020 ten aanzien van het deelplafond, 

en  

- het besluit tot wijziging van het instellingsbesluit van de Lokale 

Actiegroep LEADER Polders met Waarden november 2015 
worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

9. Te bepalen dat, na publicatie in het Provinciaal Blad,  

- het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-

Holland betreffende standaard kosten opties; 

- het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen land- en 

tuinbouw Zuid-Holland 2021; 

- het Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2021; 

- het Openstellingsbesluit POP-3 natuur, biodiversiteit en landschap 

Zuid-Holland 2021;  

- het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 

samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2018 

ten aanzien van artikel 2a; 

- het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge 

landbouwers Zuid-Holland 2020 ten aanzien van het deelplafond, 

en  
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- het besluit tot wijziging van het instellingsbesluit van de Lokale 

Actiegroep LEADER Polders met Waarden november 2015,  
in werking treden; 

10. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 

Staten worden geïnformeerd over het besluit ‘POP3 

openstellingsbesluiten 2021’; 

11. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit ‘POP3 

openstellingsbesluiten 2021’. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Stolk Aanvraag en toekenning Rijksmiddelen Bodem en Ondergrond 2021 
 

PZH-2021-770332013 Advies 

1. In te stemmen met de aanvraag voor de Specifieke Uitkering Bodem 

(SPUK) voor buitenproportionele opgaven 2021; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over aanvraag voor de 

Specifieke Uitkering Bodem (SPUK) voor buitenproportionele opgaven 

2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Stolk Bezwaar tegen de beslissing van het ministerie van Economische Zaken 
& Klimaat over de verlenging van de opsporingsvergunning 
koolwaterstoffen ‘Utrecht’ 
 

PZH-2021-773021814 Advies 

1. Vast te stellen het bezwaarschrift met betrekking tot de verlenging 

van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen ‘Utrecht’ door het 

ministerie van EZK. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het bezwaarschrift met 

betrekking tot de verlenging van de opsporingsvergunning 

koolwaterstoffen ‘Utrecht’ door het ministerie van EZK. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 

CF5 / Potjer Inclusieve energietransitie Zuid-Holland 2021 – 2023 
 

PZH-2021-772423721 Advies 
1.  Vast te stellen de aanpak “Naar een inclusieve energietransitie Zuid-

Holland 2021 - 2023”; 
2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij geïnformeerd 

worden over de aanpak "Naar een inclusieve energietransitie Zuid-
Holland 2021 - 2023"; 
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3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de aanpak "Naar een 
inclusieve energietransitie Zuid-Holland 2021 - 2023". 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Potjer Verlengen beheerplannen 
 

PZH-2021-771074622 Advies 

1. In te stemmen met een verlenging van vier jaar van de 4 

beheerplannen die dit jaar aflopen. Het betreft de beheerplannen 

voor de stikstof-gevoelige gebieden Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, 

Duinen Goeree & Kwade Hoek en de niet-stikstofgevoelige gebieden, 

Boezems Kinderdijk en Donkse Laagten. 

2. Vast te stellen de brief aan GS van provincie Utrecht over het 'verzoek 

om instemming verlengen beheerplan Nieuwkoopse Plassen & de 

Haeck. 

3. Te bepalen dat “Besluit verlengen beheerplannen Nieuwkoopse 

Plassen & De Haeck, Duinen Goeree & Kwade Hoek, Boezems 

Kinderdijk en Donkse Laagten” wordt gepubliceerd in het Provinciaal 

Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verlenging van de 

beheerplannen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Potjer Aanvraag ministerie LNV Zuid-Hollands Programma Natuur 2021-2023 
 

PZH-2021-773120820 Advies 

1. Vast te stellen de aanvraag, van de provincie Zuid-Holland aan het 

ministerie van LNV, m.b.t. de invulling van de beschikbaar gestelde 

gelden voor het Programma Natuur 2021-2023; 

2. Vast te stellen, de brief aan Provinciale Staten, waarin zij worden 

geïnformeerd over de aanvraag van de provincie Zuid-Holland aan het 

ministerie van LNV m.b.t. de invulling van de beschikbaar gestelde 

gelden voor het Programma Natuur 2021-2023. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de aanvraag van de 

provincie Zuid-Holland aan het ministerie van LNV m.b.t. de invulling 

van de beschikbaar gestelde gelden voor het Programma Natuur 

2021-2023. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
aanbrengen van tekstuele wijzingen van ondergeschikt belang. 

 
 

CF8 / Potjer Handreiking financiële participatie 
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PZH-2021-773418157 Advies 

1. Vast te stellen de ‘Handreiking financiële participatie’ waarin concrete 

handvatten benoemd zijn voor de realisatie van lokaal eigendom bij 

hernieuwbare energieprojecten; 

2. Vast te stellen de brief waarmee het college Provinciale Staten 

informeert over de ‘Handreiking financiële participatie’; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Handreiking 

financiële participatie’.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Vermeulen Procesbesluit tot het voeren van verweer in de door Spie Nederland B.V. 
bij dagvaarding d.d. 17 maart 2021 jegens de provincie Zuid-Holland 
aangespannen civiele procedure over de eindafrekening van het project 
“Groot onderhoud Beweegbare Kunstwerken De Zijl, Vaarweg 5 en de 
Doesmolenbrug 
 

PZH-2021-773086943 Advies 

1. In te stemmen met het voorstel om het verweer ten aanzien van de 

vorderingen van Spie Nederland B.V. bij dagvaarding d.d. 17 maart 

2021 over de eindafrekening van het project “Groot onderhoud 

Beweegbare Kunstwerken De Zijl Vaarweg 5 en de Doesmolenbrug” in 

handen te geven aan Croon advocaten en Croon advocaten de 

provincie te laten vertegenwoordigen in die civielrechtelijke 

procedure. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel om het 

verweer ten aanzien van de vorderingen van Spie Nederland B.V. over 

de eindafrekening van het project “Groot onderhoud Beweegbare 

Kunstwerken De Zijl Vaarweg 5 en de Doesmolenbrug” in handen te 

geven aan Croon advocaten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Vermeulen Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2020 
 

PZH-2021-773131129 Advies 

1. Vast te stellen de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2020 

inclusief bijbehorende detailoverzichten (bijlagen 2 tot en met 6). 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij de 

Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2020 ter kennisname 

wordt aangeboden gelijktijdig met de jaarrekening 2020. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de Voortgangsrapportage 

Infrastructuurprojecten 2020. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV1 / De Zoete Beantwoording statenvragen 3740 PVV - Duidelijkheid inzake ICT-
systemen 
 

PZH-2021-774007331 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met betrekking 

tot Duidelijkheid inzake ICT-systemen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen met betrekking tot Duidelijkheid inzake 

ICT-systemen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3741 van VVD en CDA  m.b.t. Kaasstolp op 
Nationaal Park Nieuwe Stijl NL Delta 
 

PZH-2021-773876773 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met betrekking 

tot Kaasstolp op Nationaal Park Nieuwe Stijl NL Delta. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen met betrekking tot Kaasstolp op 

Nationaal Park Nieuwe Stijl NL Delta. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-aan de beantwoording van vraag 10 derde gedachtestreepje toe te 
voegen dat het park geen planologische doorwerking kent.  
-in de beantwoording van vraag 28 de laatste zin als volgt te wijzigen: 
“In 
deze fase is het belangrijk om de tijd en energie in een…”. 

 
 

SV3 / Potjer Beantwoording Statenvragen nr 3742 Groep JA21 over 
Participatiebeleid Provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2021-773822651 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording  van de Statenvragen met betrekking 

tot Participatiebeleid Provincie Zuid-Holland. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen met betrekking tot Participatiebeleid 

Provincie Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3743 Groep JA21 over biomassacentrales 
 

PZH-2021-774096936 Advies 
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1. vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3743 over 

biomassacentrales van dhr. Sandmann van de fractie JA21 

2. vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

Statenvragen 3743 over biomassacentrales 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


