Planning Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie voor de vergadering van 15 januari 2020
a) aangekondigde stukken b) toezeggingen c) geplande commissieactiviteiten d) aanbevelingen Rekenkamer e) openstaande moties

De licht gearceerde onderwerpen worden als afgedaan beschouwd en zullen uit het overzicht verwijderd worden
a.1 Bespreekstukken eerstvolgende vergaderingen

Datum
overlegvergadering

Opmerkingen/ adviezen

Strategie Circulair Zuid-Holland (Bom-Lemstra)

15 januari 2020

Notitie Digitale Economie (Bom-Lemstra)

15 januari 2020

Subsidieplafond Subsidieregeling deelakkoorden Human Capital (De
Zoete)

15 januari 2020

Beleidsrijke Begroting

Voorjaar 2020

a.2 Aangekondigde stukken lange termijn

Indicatieve planning
voor behandeling in
procedurevergadering

Evaluatie Provinciaal Adviseur Ruimtelijk Kwaliteit (PARK) (Koning)

Eerste kwartaal 2020

Herziening omgevingsbeleid m.b.t. de locatie Valkenburg (Koning)

Brief over stand van
zaken 15-01-2020

Eindrapport Onderzoek Wonen ‘Bouwen aan regio’ Randstedelijke
Rekenkamer

15 januari 2020

Koersnotitie Ruimtelijke Kwaliteit

Eerste kwartaal 2020

Actualisatie bedrijventerreinenbeleid (De Zoete)

Tweede kwartaal 2020

N.a.v. toezegging in overlegvergadering 16-01-2019

PAL advies provinciaal programma grootschalige logistieke
bedrijventerreinen A12-corridor

Tweede kwartaal 2020

In overlegvergadering van 27-11-2019 besloten aan de PAL advies te
vragen
Betrekken bij bespreking actualisatie bedrijventerreinenbeleid

Vestigingsbeleid detailhandel (in het licht van toepassingsmogelijkheden

Tweede kwartaal 2020

Opmerkingen / adviezen

N.a.v. procedurevergadering 06-02-2019:
bij de bespreking betrekken: brieven van Aeroclub Valkenburg en Stichting
Valkenburg Groen over bestuurlijke afspraken Valkenburg
N.a.v. procedurevergadering Algemene Statencommissie 12-06-2019: bij de
bespreking betrekken (26) brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over
bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg, gemeente Katwijk en
Wassenaar en (46) Brief van de Raadswerkgroep van de gemeente
Wassenaar over de ontwikkelingen van Unmanned Valley in Valkenburg

1

a.2 Aangekondigde stukken lange termijn

Indicatieve planning
voor behandeling in
procedurevergadering

Opmerkingen / adviezen

ontheffingsinstrument)
Huisvesting arbeidsmigranten
b. Toezeggingen

Eerste kwartaal 2021
Indicatieve planning
voor behandeling in
procedurevergadering

Geactualiseerde gegevens Verstedelijkingsopgave (Koning)

Opmerkingen / adviezen

N.a.v. verzoek in procedurevergadering 16-05-2018

Naar aanleiding van de bijdrage van de provincie aan het Nationaal
Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) de commissie zo spoedig mogelijk te
informeren over de resultaten van de pilot in Rotterdam en de
ontwikkelingen in andere woningbouwregio’s (Koning)

Vierde kwartaal 2020

Toezegging in overlegvergadering 31-10-2018

De suggesties van de commissie over o.a. circulaire bedrijventerreinen,
circulaire haven, circulaire energietransitie, het oprichten van een
kenniscentrum en een designcentrum en het creëren van een grotere
bewustwording mee te zullen nemen in de vervolgstappen (Bom-Lemstra)

15 januari 2020

Toezegging in overlegvergadering 28-11-2018

Notitie over de reacties van de partners in het Provinciaal Overleg Kust
(POK) op de strategische agenda kust (Koning)

15 januari 2020

Toezegging in overlegvergadering 16-01-2019

De keuzes in de strategische agenda kust explicieter weer te geven en te
bekijken wat in de strategische agenda aangescherpt kan worden ten
aanzien van het kaartmateriaal, de historie en de gemaakte opmerkingen
over o.a. energietransite en verduidelijking van teksten (Koning)

15 januari 2020

Toezegging in overlegvergadering 16-01-2019

Afschrift brief gemeente Ridderkerk en MRDH over de resultaten n.a.v.
voorontwerpbestemmingsplan Woongebied Ridderkerk (Koning)

Toezegging in procedurevergadering Algemene Statencommissie 12-062019

In het bredere dossier van digitalisering meenemen wat de rol van de
provincie is op het gebied van 5G (Bom-Lemstra)

15 januari 2020

Woonbarometer

12 februari 2020

Toezegging in procedurevergadering Algemene Statencommissie 12-062019

Afschrift reactie GS op brief van dhr. Zeelenberg aan GS en PS over
nieuwbouw aan de Zuidrand van de gemeente Midden-Delfland (Koning)

Verzoek in procedurevergadering RWE 30-10-2019

Afschrift reactie GS op brief van dhr. Koolwijk aan PS over zinkgat aan
zuidzijde Oude Rijn nabij Hoge Rijndijk (Koning)

Verzoek in procedurevergadering RWE 30-10-2019

Afschrift reactie GS op brief van dhr. Verkerk aan GS en PS over geen
bouwprojecten midden in het Groene Hart (Koning)

Verzoek in procedurevergadering RWE 30-10-2019

2

Afschrift reactie GS op e-mail van dhr. Mens e.a. aan PS over inrit
ondergrondse parkeergarage in Scheveningen die de zeewering doorkruist
(Koning)

Verzoek in procedurevergadering RWE 30-10-2019

Het onderwerp wonen herschikken in de beleidsrijke begroting (Koning)

Eerste kwartaal 2020

Toezegging in overlegvergadering RWE 30-10-2019 bij Woondossier

Suggesties meenemen om in gesprek te gaan met de arbeidsmigranten
zelf en de bedrijven waar de arbeidsmigranten werken (Koning)

Eind 2020

Toezegging in overlegvergadering RWE 30-10-2019 bij Programma
huisvesting arbeidsmigranten

GS gaat in gesprek met gemeenten en federaties om te bezien of er
knelpunten moeten worden weggenomen t.b.v. het oplossen van de
daklozenproblematiek (Koning)

15-01-2020

Toezegging in PS 13-11-2019 bij de bespreking van de begroting

In het gesprek met de regio Midden-Holland toe te lichten wat de definitie
van marktpartijen is.
In het gesprek met de regio Midden-Holland aandacht te vragen voor de
toekomstbestendigheid van de bestaande woningbouwplannen in de regio
en de woningbouwplannen in de visie van de gemeente Krimpenerwaard.
(Koning)
De vraag van dhr. Van Waaij (VVD) over de emissiegrens en zijn overige
vragen die hij per e-mail heeft gesteld, schriftelijk beantwoorden
(Bom-Lemstra)

Toezeggingen in overlegvergadering RWE 27-11-2019 bij voorgenomen
reactie GS op Regionale Agenda Wonen Midden-Holland

15-01-2020

Toezegging in overlegvergadering RWE 27-11-2019 bij Tuinbouwdossier

De commissie jaarlijks informeren over de voortgang van de transitietafels
(Bom-Lemstra)

Toezegging in overlegvergadering RWE 27-11-2019 bij Tuinbouwdossier

Een meerderheid van de commissie wenst een voorhangprocedure voor
het provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12
– corridor. Aan GS wordt verzocht de protocolafspraken hierop aan te
passen. Het voorstel van de gedeputeerde om bij kleine wijzigingen geen
voorhangprocedure te hanteren, wordt op dit moment niet overgenomen
door de commissie maar hierover wordt op een later moment nog
gesproken in de commissie (De Zoete/ Koning)

Verzoek in overlegvergadering RWE 27-11-2019 bij Actualisatie provinciaal

De vraag van het CDA over hoe de netwerkbedrijven zijn aangehaakt,
schriftelijk beantwoorden (De Zoete)

Toezegging in overlegvergadering RWE 27-11-2019 bij Actualisatie

programma grootschalige logisitieke bedrijventerreinen A12-corridor

provinciaal programma grootschalige logisitieke bedrijventerreinen A12corridor
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c. Geplande commissieactiviteiten

Tijdstip

Opmerkingen

Informatieve sessie Rekenkameronderzoek Wonen “Bouwen aan regie’

22 januari 2020
12.00-13.30 uur

Werkbezoek Greenports

29 januari 2020 10.0013.30 uur

Naar aanleiding van overlegvergadering 27 november 2019

Technische sessie Vestigingsbeleid detailhandel (in het licht van
toepassingsmogelijkheden ontheffingsinstrument)

Optie 19 februari 2020
12.00-13.30 uur

Conform toezegging gedeputeerde Koning in PS 18-12-2020

d. PS-besluit over implementatie aanbevelingen Randstedelijke
Rekenkamer

Opmerkingen

-

Indicatieve planning
voor rapportage in
procedurevergadering
-

-

e. Uitvoering moties

Indiener motie

Opmerkingen / adviezen

Motie 747 Revitalisering oude fabrieksterreinen d.d. 8 november 2017
Portefeuillehouder: De Zoete

Dhr. Scheurwater
(SGP&CU)

Behandelvoorstel ontvangen op 6 december 2017 en in de
procedurevergadering van 17 januari besloten deze te agenderen voor de
overlegvergadering van 7 maart.
Overlegvergadering 07-03-2018: motie nog niet als afgehandeld beschouwd.
Er volgt een gesprek met indieners en gedeputeerde om te bespreken welke
informatie beschikbaar is en wat er precies aan informatie nog verwacht
wordt om de motie als afgehandeld te kunnen beschouwen.
18 juni 2018: aanvullend behandelvoorstel ontvangen.
In de procedurevergadering van 5 september is aangegeven dat het
behandelvoorstel afdoende is en dat zodra de resultaten beschikbaar zijn
deze in een overlegvergadering besproken worden.
17-01-2016: Brief van GS ontvangen: motie nog niet helemaal uitgevoerd
maar in het kader van de Statenverkiezingen ontvangt de commissie de
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laatste stand van zaken. De resultaten van de analyse ontvangt de
commissie naar verwachting in het derde kwartaal van 2019.
25-06-2019: Analyse ontvangen.
Procedurevergadering RWE 30-10-2019: toezegging door gedeputeerde De
Zoete voorafgaand aan de bespreking een brief met actuele stand van
zaken mbt dit dossier te sturen.
Overlegvergadering RWE 27-11-2019: Dhr. Witte (ChristenUnie & SGP,
indienende fractie van de motie) wil de afdoening van de motie aanhouden
tot in het voorjaar van 2020 om de motie te borgen in het nieuwe
bedrijventerreinenbeleid en eventuele middelen vrij te kunnen maken in de
beleidsrijke begroting. De commissie stemt hiermee in.
Motie 877 Ontheffing Decathlon Schiedam d.d. 3 juli 2019
Portefeuillehouder: Koning

Van Hemert (VVD)

In de PS vergadering heeft gedeputeerde Bom-Lemstra toegezegd n.a.v. het
aannemen van deze motie het ontheffingsverzoek van Schiedam nog nader
te onderzoeken om het meer uniek te maken.
31-07-2019: brief van gedeputeerde Bom-Lemstra ontvangen met de stand
van zaken. GS neemt na het zomerreces een besluit.
In de PS vergadering van 25-09-2019 wordt gevraagd naar de stand van
zaken. Gedeputeerde Koning meldt dat GS meer tijd nodig heeft om een
zorgvuldig besluit te nemen.
Procedurevergadering RWE 30-10-2019: bij de bespreking in een
overlegvergadering betrekken: (1)
Brief van gedeputeerde Bom Lemstra over besluitvorming
ontheffingsverzoeken Decathlon gemeenten Schiedam en Den Haag.
(34) Brief van gemeente Den Haag, (35) Brief van Hemwood en (36) brief
van college van B&W van de gemeente Wassenaar.
06-11-2019: brief van GS ontvangen dat beide ontheffingen zijn geweigerd
en motie 877 niet uitgevoerd kan worden. Deze stukken zijn op 13-11-2019
besproken in de PS vergadering. In de vergadering doet de VVD-fractie de
suggestie om de motie en het beleid rondom het verlenen van ontheffingen
mee te nemen bij het debat over beleidsrijke wijzigingen van het
omgevingsbeleid in het voorjaar van 2020.
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