BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 26 OKTOBER 2021
Besluitenlijst van de vergadering 12 oktober 2021 vastgesteld.

A1 / Baljeu

Toetreding van Zuid-Holland tot het Straits Comité

PZH-2021-786462767

Advies
1. Het lidmaatschap aan te gaan van het Straits Comité voor de duur van
2 jaar
2. In te stemmen met ondertekening van de Memorandum of
Understanding Straits Committee
3. Na 2 jaar het lidmaatschap te evalueren
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de toetreding van ZuidHolland tot het Straits Comité

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A2 / Zevenbergen

Maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2

PZH-2021-786889023

Advies
1. Vast te stellen, conform gemaakte afspraken in de Bestuurlijke
Afstemgroep (BAG) Beter Bereikbaar Gouwe, het Statenvoorstel Beter
Bereikbaar Gouwe fase 2 waarin aan Provinciale Staten wordt
voorgesteld:
a) in te stemmen met het Rapport Maatregelenpakket Beter
Bereikbaar Gouwe en dat de maatregelen:
- fietsroute Alphen-Gouda en fietsroute Bodegraven-Gouda,
- optimalisatie van de bereikbaarheid van de R-net haltes langs de
spoorlijn Alphen- Gouda,
- maatregelen vaarweg Gouwe i.v.m. veilig varen en verbeteren
doorstroming,
- de Bodegravenboog, dit is de aansluiting van de N11 op de A12
- een noordelijke ontsluitingsweg Boskoop – Alphen aan den Rijn,
niet zijnde een W20-3, maar een W20-1, W20-2 of W20-2+;
- onderzoek voor een onderdoorgang in de N209 bij HazerswoudeDorp én een onderzoek voor een (extra) oeververbinding bij
Boskoop,
zoals opgenomen in het Rapport Maatregelenpakket Beter
Bereikbaar Gouwe en het BAG advies na afronding van fase 2,
verder zullen worden uitgewerkt;
b) te bepalen dat het programma Beter Bereikbaar Gouwe de
verkenningsfase ingaat en aldus wordt voortgezet met een derde
fase waarin uitvoering en realisatie van de maatregelen, als
genoemd onder beslispunt 1, voorbereid wordt zoals beschreven in
het bijgevoegd Plan van Aanpak voor fase 3;
c) beschikbaar te stellen ten laste van programma 2 – Bereikbaar
Zuid-Holland € 1,5 mln. ten behoeve van de voorbereiding van de
maatregelen:
- fietsroute Alphen-Gouda en fietsroute Bodegraven-Gouda;
- optimalisatie van de bereikbaarheid van de R-net haltes langs de
spoorlijn Alphen - Gouda;
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- maatregelen vaarweg Gouwe i.v.m. veilig varen en verbeteren
doorstroming;
- de Bodegravenboog, dit is de aansluiting van de N11 op de A12;
- een noordelijke ontsluitingsweg Boskoop – Alphen aan den Rijn,
niet zijnde een W20-3, maar een W20-1, W20-2 of W20-2+;
- onderzoek voor een onderdoorgang in de N209 bij HazerswoudeDorp én een onderzoek voor een (extra) oeververbinding bij
Boskoop.
2. Aan te gaan de Intentieovereenkomst Programma Beter Bereikbaar
Gouwe met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen,
Bodegraven Reeuwijk en Gouda, onder voorbehoud van het
instemmen door PS met de beschikbare middelen;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel Beter
Bereikbaar Gouwe.
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 de heer E.F.A.
Zevenbergen, gedeputeerde van Verkeer en Vervoer van de Provincie
Zuid-Holland om de Intentieovereenkomst Programma Beter Bereikbaar
Gouwe met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen,
Bodegraven Reeuwijk en Gouda namens de Provincie Zuid-Holland te
ondertekenen.
N.B. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor
het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken.
Besluit

Aangehouden.

A3 / Potjer

Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid najaar
2021

PZH-2021-781946610

Advies
1. Vast te stellen de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda
Omgevingsbeleid najaar 2021” waarin actualisaties zijn opgenomen
ten aanzien van wijzigingen en ontwikkelingen van het
Omgevingsbeleid;
2. Vast te stellen de brief aan PS, waarin zij geïnformeerd worden over
de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda
Omgevingsbeleid najaar 2021”;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
“Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda
Omgevingsbeleid najaar 2021”.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een
check te doen t.a.v. het PIP en indien dit tot aanpassingen leidt, deze
door te voeren.
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A4 / Zevenbergen

Besluit inzake Wob verzoek Ontploffing bij Esso

PZH-2021-785396515

Advies
1. Vast te stellen de brief inhoudende het besluit op het verzoek van
Rijnmond d.d. 25 februari 2021 om informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur inzake het incident bij Esso in 2017.
2. Te besluiten dat de te verstrekken documenten, behorend bij het
besluit onder 1, niet eerder openbaar worden gemaakt dan 4 weken
na verzending van het besluit onder 1, dan wel indien bezwaar wordt
gemaakt en een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de
Rechtbank, na de rechterlijke uitspraak.
3. Te bepalen dat het besluit niet actief openbaar wordt gemaakt met
een beroep op artikel 3, onder a van de Beleidsregel actieve
openbaarheid provincie Zuid-Holland, jo. artikel 10, tweede lid onder f
en g van de Wet openbaarheid van bestuur.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit op het
verzoek van Rijnmond d.d. 25 februari 2021 om informatie op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur inzake de ontploffing bij Esso in
2017.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF1 / Zevenbergen

Voortgang vervanging Steekterbrug

PZH-2021-787373118

Advies
1. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale
Staten over de stand van zaken van de Steekterbrug.
2. Vast te stellen de publieksamenvatting over de voortgang van de
vervanging van de Steekterbrug.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF2 / Zevenbergen

Informeren gemeenten en Provinciale Staten over inzet
gemeenteraadsverkiezingen 2022

PZH-2021-786912981

Advies
1. In te stemmen met het verzenden van de GS-brief ‘Aanbod
gemeenteraadsverkiezingen 2022’ aan burgemeesters,
gemeentesecretarissen en griffiers, waarmee zij geïnformeerd worden
over de inzet rondom de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
2. Vast te stellen de GS-brief aan PS ‘Inzet provincie
gemeenteraadsverkiezingen 2022’ aan Provinciale Staten.
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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 de gedeputeerde
Bestuur en Maatschappij, om de brief ‘Aanbod
gemeenteraadsverkiezingen 2022’ met de VZHG namens de Provincie
Zuid-Holland te ondertekenen.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF3 / Baljeu

Watervergunning experimentele hoge temperatuur opslag RSCG te
Rijswijk

PZH-2021-787002266

Advies
1. Te verlenen de Watervergunning experimentele hoge temperatuur
opslag RSCG te Rijswijk;
2. Vast de stellen de brief aan TNO waarin de Watervergunning
experimentele hoge temperatuur wordt verleend;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verleende
Watervergunning experimentele hoge temperatuur opslag RSCG te
Rijswijk.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF4 / Baljeu

Vaststelling OP Kansen voor West 3 en Samenwerkingsconvenant
REACT-EU

PZH-2021-787019763

Advies
1. In te stemmen met het Operationeel Programma EFRO 2021-2027
West-Nederland.
2. Aan te gaan het Addendum op Samenwerkingsconvenant partners
Kansen voor West–II.
3. Vast te stellen de Publiekssamenvatting Vaststelling OP Kansen voor
West 3 en Samenwerkingsconvenant REACT-EU.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF5 / Baljeu

Indexering van de heffing van opcenten op de hoofdsom van de
motorrijtuigenbelasting

PZH-2021-787674989

Advies
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee de wijziging van de
Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de
motorrijtuigenbelasting, ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt
aangeboden;
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2. Vast te stellen de brief aan de minister van Financiën met een afschrift
van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van
de motorrijtuigenbelasting;
3. Te bepalen dat de wijziging van de Verordening op de heffing van
opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting wordt
gepubliceerd in het Provinciaal Blad;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de wijziging van de
Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de
motorrijtuigenbelasting
Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het
aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikt belang.

