
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 18 MEI 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 11 mei 2021 vastgesteld. 
 
 

  
 

A1 / De Zoete Afhandeling diverse moties Luchtvaart 
 

PZH-2020-753084816 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de afhandeling 

van diverse moties betreffende Luchtvaart. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan 

Provinciale Staten over de afhandeling van diverse moties betreffende 

Luchtvaart. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten op pagina 3 de zin: “Wij kiezen ervoor om 
geen verdere invulling te geven aan motie 865” te wijzigen in: “Binnen 
de mogelijkheden is derhalve invulling gegeven aan motie 865. “ of 
woorden van gelijke strekking. 

 
 

A2 / De Zoete Burgermeetnet na gesprek met RIVM en vervolgproces afdoening motie 
866 
 

PZH-2021-774353282 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin Gedeputeerde 

Staten Provinciale Staten informeert over de voortgang en de 

vervolgstappen (uitvoering motie 866). 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voortgang en de 

vervolgstappen (uitvoering motie 866). 
 

Besluit Aangehouden. 

 
 

A3 / Potjer Eerste versie Monitor leefomgeving Zuid-Holland 
 

PZH-2021-769077989 Advies 

1. In te stemmen met de eerste versie van de monitor leefomgeving 

Zuid-Holland, waarmee deze ter bespreking wordt aangeboden aan PS 

alvorens deze definitief vastgesteld wordt.  

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

worden over de eerste versie van de monitor leefomgeving Zuid-

Holland. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel Eerste 

versie monitor leefomgeving Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
Monitor Leefomgeving in de cirkeldiagrammen Indicatoren wanneer de 
binnenring grijs gekleurd is ditzelfde te laten gelden voor de buitenring. 
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A4 / Stolk Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021 
 

PZH-2021-775022502 Advies 

1. Vast te stellen Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021. 

2. Vast te stellen de brief waarmee de Voortgangsrapportage 

luchtkwaliteit 2021 ter kennisname wordt aangeboden aan Provinciale 

Staten. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 

Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

-hetgeen is opgenomen ten aanzien van houtstook  genuanceerder te 

formuleren; 

-in overleg met mevrouw Baljeu na te gaan of hetgeen is opgenomen 

ten aanzien van warmtenet wel op deze manier moet worden benoemd.  

 
 

CF1 / De Zoete Wijziging Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2020 
 

PZH-2021-773050414 Advies 

1. Vast te stellen het besluit tot wijziging Subsidieregeling publieksbereik 

archeologie Zuid-Holland 2020. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee zij wordt 

geïnformeerd over het GS-besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2020. 

3. Te bepalen dat de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-

Holland 2020 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 

wijziging van de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-

Holland 2020. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten op pagina 2 de zin onder “Financiën en 
dekking” als volgt te wijzigen: 
“Met de vaststelling van de Begroting 2021 en het voorleggen van de  
voorjaarsnota 2021 wordt u verzocht in te stemmen met het 
subsidieplafond voor publieksbereik archeologie van €200.000.” 

 
 

CF2 / De Zoete MKB-Deals Zuid-Holland 
 

PZH-2021-774089728 Advies 

1. Aan te gaan de bestuursovereenkomst 'MKB-Deal: Boost your 

business online' met gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente 

Nieuwkoop, gemeente Kaag en Braassem, Vereniging Ondernemingen 

Alphen aan den Rijn, Verenigde Ondernemers Nieuwkoop, 

Ondernemersvereniging Kaag en Braassem, Economic Development 

Board Alphen aan den Rijn, VNO-NCW West;  
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2. Aan te gaan de bestuursovereenkomst 'MKB-Deal: Verkenning 

Reststromenhub Dutch Fresh Port’ met gemeente Barendrecht, 

gemeente Ridderkerk, gemeente Rotterdam, VBO Fresh Port; 

3. Aan te gaan de bestuursovereenkomst 'MKB-Deal: Ondernemend 

Midden-Holland’ met gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gemeente 

Gouda, gemeente Krimpenerwaard, gemeente Waddinxveen, 

gemeente Zuidplas, Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk, 

Federatie Ondernemerskringen Zuidplas, Gouda Onderneemt!, 

Ondernemerskring Krimpenerwaard, Ondernemers Platform 

Waddinxveen;  

4. Te machtigen gedeputeerde W.H. de Zoete om namens gedeputeerde 

staten bovengenoemde bestuursovereenkomsten 'MKB-Deal: Boost 

your business online', 'MKB-Deal: Verkenning Reststromenhub Dutch 

Fresh Port’ en 'MKB-Deal: Ondernemend Midden-Holland’ te 

ondertekenen; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de MKB-deals Zuid-

Holland. 
 
Aangezien in de bestuursovereenkomsten staat opgenomen dat 
gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland ondertekenen – en de 
andere partijen bij de bestuursovereenkomst deze overeenkomsten reeds 
hebben ondertekend – is tevens als beslispunt opgenomen dat 
gedeputeerde staten een machtiging afgeven aan mevrouw W.H. de 
Zoete, gedeputeerde Economie van de Provincie Zuid-Holland, om 
namens gedeputeerde staten bovengenoemde bestuursovereenkomsten 
'MKB-Deal: Boost your business online', 'MKB-Deal: Verkenning 
Reststromenhub Dutch Fresh Port’ en 'MKB-Deal: Ondernemend Midden-
Holland’ te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / De Zoete Toetreding tot de coalitie Anders Reizen 
 

PZH-2021-773515787 Advies 

1. Toe te treden tot de coalitie Anders Reizen. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de toetreding 

tot de coalitie Anders Reizen. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting ‘Toetreding tot de coalitie 

Anders Reizen’ 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de brief 

aan Provinciale Staten wat minder procedureel en met meer 

enthousiasme te formuleren. 

 
 
 
 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 18 MEI 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 11 mei 2021 vastgesteld. 
 
 

CF4 / Koning Srg wijzigingsbesluit artikel 2.11.2 en openstellingbesluiten paragraaf 
2.11 
 

PZH-2021-773653919 Advies 

1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen 

Zuid-Holland 2016 artikel 2.11.2; 

2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling 

programma Groen doet goed extra gemeenten 2021 met een 

deelplafond van € 40.000,00; 

3. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling 

programma Groen doet goed regionale aanbieders 2021 met een 

deelplafond van € 50.000,00; 

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

Staten worden geïnformeerd over: 

a. Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 

artikel 2.11.2; 

b. Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling programma Groen 

doet goed extra gemeenten 2021 met een deelplafond van € 

40.000,00; 

c. Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling programma Groen 

doet goed regionale aanbieders 2021 met een deelplafond van € 

50.000,00. 

5. Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad in werking treden: 

a. Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 

artikel 2.11.2; 

b. Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling programma Groen 

doet goed extra gemeenten 2021 met een deelplafond van € 

40.000,00; 

c. Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling programma Groen 

doet goed regionale aanbieders 2021 met een deelplafond van € 

50.000,00. 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel Srg 

wijzigingsbesluit artikel 2.11.2 en openstellingbesluiten paragraaf 

2.11. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Koning Aanpak Sociaal Rotterdamse regio 
 

PZH-2021-775127980 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Albrandswaard, waarin wij 

opnieuw aandacht vragen voor de opgave van sociale woningbouw. 

2. Vast te stellen de brief aan de gemeente Barendrecht, waarin wij 

opnieuw aandacht vragen voor de opgave van sociale woningbouw. 

3. Vast te stellen de brief aan de gemeente Lansingerland, waarin wij 

aandacht vragen voor de opgave van sociale woningbouw, mede als 
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antwoord op de brief d.d. 17 maart 2021 van gemeente 

Lansingerland. 

4. Vast te stellen de brief aan de gemeente Westvoorne,  waarin wij 

opnieuw aandacht vragen voor de opgave van sociale woningbouw. 

5. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, waarmee 

Provinciale Staten wordt geïnformeerd over de GS-brieven aan de vier 

gemeenten. 

6. Vast te stellen de publieksamenvatting over de Aanpak Sociaal 

Rotterdamse regio. 
 
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 de 
gemeente Albrandswaard, de brief aan de gemeente Barendrecht, de 
brief aan de gemeente Lansingerland, de brief aan de gemeente 
Westvoorne, de GS-brief aan PS waarmee PS wordt geïnformeerd over de 
GS-brieven aan de vier gemeenten en de publieksamenvatting over de 
Aanpak Sociaal Rotterdamse regio en alle bij dit besluit behorende 
bijlagen. Publicatie zal plaatsvinden na het moment dat de betreffende 
gemeenten en PS de brieven hebben ontvangen en van de inhoud kennis 
hebben kunnen nemen.  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-in de brief aan de gemeente Westvoorne onder “Extra mogelijkheden 
sociaal” op te nemen na de zin: “Dit is inclusief…. omvat.” dat hierover 
nog afspraken  moeten worden gemaakt. 
-de brief aan de gemeente Lansingerland steviger van toon te maken. 

 
 

CF6 / Baljeu Afhandeling motie 992 verwerken extra vrachtschepen 
 

PZH-2021-774631935  
 

Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake afhandeling 

motie 992 verwerken extra vrachtschepen met kenmerk PZH-2021-

774631935. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting Afhandeling motie 992 

verwerken extra vrachtschepen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Baljeu Behandelvoorstel Motie 879, VVD Subsidiebeheer 
 

PZH-2021-774247622 Advies 

1. Vast te stellen het behandelvoorstel over motie 879 omtrent 

subsidiebeheer en daarmee aan Provinciale Staten voor te stellen 

deze motie als afgedaan te beschouwen. 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het behandelvoorstel 

over motie 879 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Baljeu Wijziging en verlenging subsidieregeling energie infrastructuur op 
industrieterreinen Zuid-Holland 
 

PZH-2021-774500661 Advies 

1. Vast te stellen "besluit tot wijziging subsidieregeling energie 

infrastructuur op industrieterreinen". 

2. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland wordt 

gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

3. Vast te stellen de publieksamenvatting voor de wijziging van de 

Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-

Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Baljeu Verlenging convenant Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht met 
Belastingdienst 
 

PZH-2021-775084479 Advies 

1. Aan te gaan het convenant Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht met 

de Belastingdienst en deze te ondertekenen;  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit van 

Gedeputeerde Staten om het convenant Doorontwikkeld Horizontaal 

Toezicht met de Belastingdienst 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 mevrouw J.N. Baljeu, 
gedeputeerde Financiën van de Provincie Zuid-Holland, om het convenant 
Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst namens de 
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Stolk Integraal voedselperspectief 
 

PZH-2021-774441339 Advies 

1. Vast te stellen de verkenning integraal voedselbeleid: “Een verse 

start”. 
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2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de verkenning 

integraal voedselbeleid: “Een verse start”.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verkenning integraal 

voedselbeleid. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikt belang, waarbij in ieder 
geval “voedsel als brandstof” anders geformuleerd moet worden.  

 
 

CF11 / Potjer Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q1 2021 
 

PZH-2021-775726806 Advies 

1. Vast te stellen voortgangsrapportage eerste kwartaal 2021 van het 

Invoeringsplan Omgevingswet. 

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

voortgangsrapportage Invoeringsplan Omgevingswet van het eerste 

kwartaal 2021 ter kennisname wordt voorgelegd. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel 

voortgangsrapportage eerste kwartaal 2021 Invoeringsplan 

Omgevingswet.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12 / Potjer Vaststelling brief aan Provinciale Staten over Tweede Addendum bij de 
Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 
 

PZH-2021-776138990 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het Tweede 

Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden 

Krimpenerwaard. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan Provinciale 

Staten over het Tweede Addendum bij de Gebiedsovereenkomst 

Veenweiden Krimpenerwaard. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Baljeu Beantwoording statenvragen 3738 fractie PvdD - Vervolgvragen 
uitvoering Kierbesluit 
 

PZH-2021-774463345 Advies 
1.  Vast te stellen beantwoording statenvragen 3738 (PvdD) - 

vervolgvragen uitvoering Kierbesluit. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording statenvragen 3738 (PvdD) - vervolgvragen uitvoering 
Kierbesluit. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3747 Erasmusvaart 
 

PZH-2021-775026910 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3747 CU&SGP, 

CDA, D66, VVD, GL en PvdA over de Erasmusvaart. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3747 CU&SGP, CDA, D66, VVD, GL en 

PvdA over de Erasmusvaart. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om bij de 

beantwoording van vraag 3 expliciet te maken dat de Erasmusweg een 

project is van de MRDH en Den Haag.  

 
 

SV3 / Potjer Beantwoording statenvragen 3749 JA21 - Windturbineparken i.c. 
Windpark Spui 
 

PZH-2021-775896330 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3749 JA21 - 

Windturbineparken i.c. Windpark Spui; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3749 JA21 - Windturbineparken i.c. 

Windpark Spui. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3752 PVV - Stikstofbeleid gebouwd op 
drijfzand 
 

PZH-2021-776080537 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen nr. 3752 

PVV over stikstofbeleid gebouwd op drijfzand 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen nr. 3752 PVV over stikstofbeleid gebouwd op 

drijfzand 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV5 / Stolk Beantwoording statenvragen 3753 GL - Afschot reeën 
 

PZH-2021-776036301 Advies 
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1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen nr. 3753 van 

GroenLinks over afschot reeën 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van 

Statenvragen nr. 3753 van GroenLinks over afschot reeën 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV6 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3754 PVV- Zet windturbines ver van 
woningen 
 

PZH-2021-775923047 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3754 PVV- Zet 

windturbines ver van woningen; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3754 PVV- Zet windturbines ver van 
woningen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV7 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3744 van de PVV inzake toepassen grond 
in Sliedrecht-Noord 
 

PZH-2021-775037733 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3744 van de 

PVV inzake het handelen van de OZHZ bij de stort van vervuilde grond 

in Sliedrecht-Noord; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3744 van de PVV inzake het handelen van OZHZ bij de 

stort van vervuilde grond in Sliedrecht-Noord. 
 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


