BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 14 SEPTEMBER 2021
Besluitenlijst van de vergadering 7 september vastgesteld.
A1 / Smit

Uitnodiging inbreng Groeiagenda Zuid-Holland

PZH-2021-783892659

Advies
1. Vast te stellen de brieven aan Midden-Holland, Hoeksche Waard,
Goeree Overflakkee en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden met de
uitnodiging om inbreng te leveren aan de realisatie van de ambities uit
de Groeiagenda Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de brieven ‘uitnodiging
inbreng Groeiagenda Zuid-Holland’.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A2 / Zevenbergen

Indiening Zuid-Hollands Toekomstbeeld Fiets

PZH-2021-784157596

Advies
1. Vast te stellen de GS brief, waarin
- Het Zuid-Hollands Toekomstbeeld Fiets wordt aangeboden aan de
leiding van ‘Tour de Force’ en de staatsecretaris belast met
Fietsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
- Het projectenprogramma met daarin alle opgaven waarover een
bestuurlijk akkoord is verkregen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de indiening van het
Zuid-Hollands Toekomstbeeld Fiets.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- De lijst in het projectenprogramma uit te breiden naar aanleiding van
eventuele reacties die nog binnen moeten komen;
- De lijst in het projectenprogramma, indien nodig, aan te passen naar
aanleiding van de check die mevr. Koning zal doen op projecten
recreatieschappen;
- In de brief een passage toe te voegen over de prioritering van de
projecten. Er zal een voorstel richting PS worden gedaan hoe de
prioritering gedaan kan worden met daarbij aangegeven dat veel
projecten afhankelijk zijn van partners;
- In de brief een passage toe te voegen over de situatie in relatie tot
corona: de coronacrisis als kickstart voor deze ontwikkeling.

A3 / Koning

Kennisgeving aan PS van de beoordeling van de voorontwerpomgevingsvergunning 'Verplaatsing Research en Development Lely van
Weverskade naar Zuidbuurt 13, 13a en 17’ van de gemeente Maassluis

PZH-2021-782850353

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden
geïnformeerd over de beoordeling van de voorontwerpomgevingsvergunning 'Verplaatsing Research en Development Lely
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van Weverskade naar Zuidbuurt 13, 13a en 17' van de gemeente
Maassluis.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale
Staten waarmee zij worden geïnformeerd over de beoordeling van de
voorontwerp-omgevingsvergunning ‘Verplaatsing Research en
Development Lely van Weverskade naar Zuidbuurt 13, 13a en 17’ van
de gemeente Maassluis.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

A4 / Baljeu

Aangaan consortium agreement Aquaconnect

PZH-2021-784404897

Advies
1. Aan te gaan de consortium agreement voor het TTW perspectief
programma getiteld Aquaconnect voor de duur van het project zijnde
van 1 september 2021 tot 1 september 2026 met de navolgende
deelnemers: Wageningen Universiteit, Stichting Wageningen research,
Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven, Technische
Universiteit Delft, Universiteit Twente, Vrije Universiteit, Universiteit
van Amsterdam, Deltares, Hogeschool Zeeland, RHDHV, Witteveen en
Bos, Nijhuis Water, ICT Netherlands, Evides Industriewater, Vitens,
Oasen, Dunea, Brabant water, KnowH2O, Dow Benelux, SHELL, Royal
Swinkels family brewers, Stibbe, NX Filtration, KWR water, Amsterdam
institute for advanced Metropolitan Solutions (AMS), Ministerie
Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zeeland, Provincie Noord
Brabant, Gemeente Terneuzen, Gemeente Amsterdam, Waterschap
Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en Ijssel, Waterschap
Vechtstromen, Waterschap Scheldestromen, Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, EFGF, STOWA, North Sea Port Netherlands,
Stichting Kennis in je Kas, Stichting Water Alliance, Havenbedrijf
Rotterdam, Stichting Netherlands Water Partnership, waarmee de
provincie Zuid-Holland zich verplicht tot het leveren van de in de
programmabeschrijving opgenomen activiteiten als in-kind bijdrage
met een monetaire waarde van € 30.600,00;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het aangaan van de
consortium agreement voor het TTW project Aquaconnect.
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
gedeputeerde J.N. Baljeu om de consortium agreement met de partners,
Wageningen Universiteit, Stichting Wageningen research, Universiteit
Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven, Technische Universiteit Delft,
Universiteit Twente, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam,
Deltares, Hogeschool Zeeland, RHDHV, Witteveen en Bos, Nijhuis Water,
ICT Netherlands, Evides Industriewater, Vitens, Oasen, Dunea, Brabant
water, KnowH2O, Dow Benelux, SHELL, Royal Swinkels family brewers,
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Stibbe, NX Filtration, KWR water, Amsterdam institute for advanced
Metropolitan Solutions (AMS), Ministerie Infrastructuur en Waterstaat,
Provincie Zeeland, Provincie Noord Brabant, Gemeente Terneuzen,
Gemeente Amsterdam, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en
Ijssel, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Scheldestromen,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, EFGF, STOWA, North Sea
Port Netherlands, Stichting Kennis in je Kas, Stichting Water Alliance,
Havenbedrijf Rotterdam, Stichting Netherlands Water Partnership mede
namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een
check te doen op de bij het juridisch kader en in de consortium
agreement opgenomen afspraak inzake de rechten op de resultaten
inclusief intellectuele eigendomsrechten. Wie is eigenaar: de provincie
of een private partij, en wat is in die zin gebruikelijk? Indien nodig wordt
dit aangepast.

A5 / Baljeu

Voortgangrapportage Warmtelevering Leidse regio WLQ+ (september
2021)

PZH-2021-783531164

Advies
1. Vast te stellen de met een (**) aangemerkte aanvullingen op de
openbare 1e Uitgebreide Voortgangsrapportage Warmtelevering
Leidse regio WLQ+ (september 2021) met aanduiding ‘Openbaar” met
kenmerk PZH-2021-783780328 in het kader van de informatie
verstrekking aan de commissie Bereikbaarheid en Warmte en
Onderzoek en Rekening
2. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten met
kenmerk PZH-2021-783531164 en bijbehorende bijlage met kenmerk
PZH-2021-785576660
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
voortgangsrapportage Warmtelevering Leidse regio WLQ+

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om te
checken of de stukken zijn afgestemd met onder andere Gasunie en om,
indien nodig, wijzigingen van ondergeschikt belang te maken.

CF1 / Koning

Srg 2.11 openstellingsbesluit subsidie opvangen toegenomen
recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden in Zuid-Holland 2021
(tweede openstelling)

PZH-2021-782433252

Advies
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie opvangen
toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden in
Zuid-Holland 2021 (tweede openstelling) met een deelplafond van €
385.000,00
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2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale
Staten worden geïnformeerd over het Openstellingsbesluit subsidie
opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in
groengebieden in Zuid-Holland 2021 (tweede openstelling) met een
deelplafond van € 385.000,00
3. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit subsidie opvangen
toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden in
Zuid-Holland 2021 (tweede openstelling) met een deelplafond van €
385.000,00 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit
subsidie opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in
groengebieden in Zuid-Holland 2021 (tweede openstelling) met een
deelplafond van € 385.000,00
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF2 / Koning

Reactie op de brief gestuurd door Stichting Groen Parkhaven op 22
maart jl. over een woningbouwinitiatief aan de Parkhaven in Rotterdam

PZH-2021-783265816

Advies
1. Vast te stellen de brief aan de Stichting Groen Parkhaven m.b.t. de
reactie op de brief gestuurd op 22 maart jl. betreffende zorgen over
een woningbouwinitiatief aan de Parkhaven in Rotterdam.
2. Vast te stellen de brief aan PS over de reactie die is uitgegaan op de
brief van Stichting Groen Parkhaven.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de brief
aan de Stichting Groen Parkhaven.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF3 / Koning

Behandelvoorstel Motie 1027 Extra ondersteuning gemeenten bij
aanpak woningbouwcrisis

PZH-2021-782617346

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten (PS) met het
behandelvoorstel voor Motie 1027 Extra ondersteuning gemeenten bij
aanpak woningbouwcrisis.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel
voor Motie 1027 Extra ondersteuning gemeenten bij aanpak
woningbouwcrisis

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF4 / Koning

Kennisgeving van PS over de vooroverlegreactie op het
voorontwerpbestemmingsplan Watergat van de gemeente Westland

PZH-2021-783835285

Advies
1. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten worden
geïnformeerd over de vooroverlegreactie op het
voorontwerpbestemmingsplan 'Watergat' van de gemeente Westland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief waarmee
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de vooroverlegreactie
op het voorontwerpbestemmingsplan 'Watergat' van de gemeente
Westland.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF5 / Stolk

Addendum bodemenergieplan De Binckhorst

PZH-2021-778662048

Advies
1. Vast te stellen de brief aan B&W van Den Haag over het vooralsnog
niet vaststellen van het betreffende addendum door GS;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel ‘addendum
op het bodemenergieplan De Binckhorst’.

Besluit

Aangehouden.

CF6 / De Zoete

Statenvoorstel – Besluit verhoging subsidieplafond 2021
Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland

PZH-2021-781217814

Advies
1. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarin Provinciale Staten wordt
voorgesteld om het subsidieplafond voor de subsidieregeling MKBDeals Zuid-Holland voor het jaar 2021 met € 800.000,00 te verhogen
van € 1.000.000,00 naar € 1.800.000,00.
2. Te bepalen het verhoogde subsidieplafond voor de Subsidieregeling
MKB-Deals Zuid-Holland voor het jaar 2021 na vaststelling door
Provinciale Staten te publiceren in het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel tot vaststelling
van het verhoogde subsidieplafond voor de Subsidieregeling MKBDeals Zuid-Holland.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF7 / De Zoete

Wijziging Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs
gediplomeerden Zuid-Holland

PZH-2021-782019255

Advies
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1. Vast te stellen de wijziging van de Subsidieregeling tegemoetkoming
loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland;
2. Te bepalen dat de wijziging van de Subsidieregeling tegemoetkoming
loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland na vaststelling door
Gedeputeerde Staten wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad;
3. Vast te stellen de informatieve brief van Gedeputeerde Staten aan
Provinciale Staten waarin vaststelling van de wijziging van de
Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs
gediplomeerden Zuid-Holland door Gedeputeerde Staten wordt
vermeld;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de
Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs
gediplomeerden Zuid-Holland.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF8 / Baljeu

Behandeling van de Najaarsnota 2021 in Provinciale Staten in november
2021

PZH-2021-785253816

Advies
1. Vast te stellen de GS-brief met een reactie op de brief van de
Agendacommissie van 21 januari jl. inzake de termijn van het
aanbieden van P&C producten aan Provinciale Staten.
2. Vast te stellen het Statenvoorstel voor de behandeling van de
Najaarsnota 2021 in Provinciale Staten in november 2021.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de behandeling van de
Najaarsnota 2021 in Provinciale Staten in november 2021.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In het Statenvoorstel op p.1 bij het kopje ‘inhoud’ ‘aan de gaan’ te
wijzigen in ‘aan te gaan’;
- Te checken of het wenselijk is om de Najaarsnota en Begroting als één
agendapunt of twee aparte agendapunten te agenderen voor PS met de
noot dat PS gaan over de eigen agenda.

CF9 / Zevenbergen

Gewijzigd Statenvoorstel Uitvoeringsbesluit Slimme Centrale te Delft

PZH-2021-773684715

Advies
Vast te stellen het Gewijzigd Statenvoorstel Uitvoeringsbesluit Slimme
Centrale te Delft.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een
check te doen op de in het Gewijzigd Statenvoorstel opgenomen tabel
‘Samenvattend financieel overzicht’ op p.5. Staat alle informatie op de
juiste plek? Hoort het onderdeel ‘duurzaamheid’ niet onder het kopje
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‘budget oud’ of moet er ‘pakket 1’ toegevoegd worden? Indien nodig
wordt de tabel aangepast.

SV1 / De Zoete

Beantwoording Statenvragen 3774 van de VVD over Luchthavenregeling
vliegveld Valkenburg

PZH-2021-782253661

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen VVD 3774 over
Luchthavenregeling vliegveld Valkenburg.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de beantwoording
Statenvragen VVD 3774 over Luchthavenregeling vliegveld
Valkenburg.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV2 / Zevenbergen

Beantwoording Statenvragen 3775 D66, GL en CU en SGP - Criteria
Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI)

PZH-2021-785295075

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen van D66, GL en
CU en SGP (3775) met betrekking tot de criteria Programma ZuidHollandse Infrastructuur (PZI).
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording Statenvragen van D66, GL en CU en SGP (3775) met
betrekking tot de criteria Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur
(PZI).

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- Een introductie toe te voegen aan het begin van de beantwoording dat
GS het belangrijk vinden dat PS zich geïnformeerd weten. Daarom zijn
GS met PS in gesprek over het verder doorontwikkelen van de
systematiek en bezig met de ontwikkeling van een instrument om het
voor PS inzichtelijker te maken, waaronder welke afwegingskaders
daarbij zijn.
- Als voorstel op te nemen dat er een werkgroep gestart kan worden
hoe GS een volgend PS nog beter kunnen helpen. Qua informatieniveau
is het zoeken naar een optimum: tussen alle informatie willen hebben
en welke informatie hebben PS nodig om te kunnen sturen?
- In het antwoord op vraag 1 ‘ageert’ te wijzigen in ‘acteert’;
- Te checken of aan de opsomming ‘basiscriteria’ bij het antwoord op
vraag 1 ‘kosten’ en ‘effectiviteit’ toegevoegd moeten worden. Indien
nodig, wordt het antwoord aangevuld.
Dhr. Zevenbergen stemt de aangepaste beantwoording af met GS
alvorens het naar PS gestuurd wordt.
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SV3 / Koning

Beantwoording Statenvragen 3776 fractie JA21 over Plan van Aanpak
Ambitiedocument Vlietzone

PZH-2021-785457425

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer
3776 van de fractie JA21 over het Plan van Aanpak Ambitiedocument
Vlietzone Provincie Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen met nummer 3776 van de fractie JA21 over het Plan van
Aanpak Ambitiedocument Vlietzone Provincie Zuid-Holland.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV4 / Stolk

Beantwoording Statenvragen 3784 fractie PvdD - Provinciale
ontheffingen Wet Natuurbescherming fauna

PZH-2021-783829375

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer
3784 van de PvdD over Provinciale ontheffingen Wet
Natuurbescherming fauna.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen met nummer 3784 van de PvdD over Provinciale
ontheffingen Wet Natuurbescherming fauna.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV5 / Baljeu

Beantwoording Statenvragen 3769 groep GO Rapport Algemene
Rekenkamer ‘in publieke handen’

PZH-2021-785606778

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen met
nummer 3769 van Groep Otten over het Rapport Algemene
Rekenkamer ‘in publieke handen’
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
schriftelijke vragen met nummer 3769 van Groep Otten over het
Rapport Algemene Rekenkamer ‘in publieke handen’

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV6 / Potjer

Beantwoording Statenvragen 3773 van JA21 over biomassacentrales

PZH-2021-782320087

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de vervolg Statenvragen 3773
over biomassacentrales van de fractie JA21;
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording vervolg
Statenvragen 3773 over biomassacentrales.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV7 / Potjer

Beantwoording Statenvragen 3777 fractie PvdD - Vernielen
ooievaarsnest

PZH-2021-785367914

Advies
1. Vast te stellen beantwoording van de Statenvragen 3777 van de
PvdD over vernielen ooievaarsnest.
2. Vast te stellen publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen 3377 van de PvdD over vernielen ooievaarsnest.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

