Planning Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie voor de vergadering van 30 september 2020
28) aangekondigde stukken b) toezeggingen c) geplande commissieactiviteiten d) aanbevelingen Rekenkamer en 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

Actualisatie bedrijventerreinenbeleid (bedrijventerreinenstrategie)
(De Zoete) inclusief reactie op PAL advies

10 juni 2020
30 september 2020

N.a.v. toezegging in overlegvergadering 16-01-2019
24-04-2020: Brief ontvangen van gedeputeerde De Zoete dat er meer tijd
nodig is daarom bespreking op 30 september i.p.v. 10 juni
N.a.v. procedurevergadering 10-06-2020: GS sturen hun reactie op het PAL
advies mee met de stukken over de bedrijventerreinenstrategie

PAL advies provinciaal programma grootschalige logistieke
bedrijventerreinen A12-corridor

30 september 2020

In overlegvergadering van 27-11-2019 besloten aan de PAL advies te
vragen
Betrekken bij bespreking actualisatie bedrijventerreinenbeleid
In procedurevergadering 15-01-2020 ingestemd met presentatie door PAL
tijdens de overlegvergadering waarin dit onderwerp besproken wordt.
Advies ontvangen op 21 mei 2020

Najaarsnota 2020

30 september 2020

Regioadvisering Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha en Beta

30 september 2020

Begroting 2021

28 oktober 2020

Programma Zuid-Hollandse Economie (PZE)

28 oktober 2020

Effecten van de inzet van de instrumenten op het gebied van innovatie in
het programma Economie

28 oktober 2020

N.a.v. de brief van gedeputeerde Bom-Lemstra, besluit bespreking genomen
in procedurevergadering 9 september 2020

a.2 Aangekondigde stukken lange termijn

Indicatieve planning
voor behandeling in
procedurevergadering

Opmerkingen / adviezen

Brief van GS over subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio
Rotterdam
(ingekomen stukken 1-2 procedurevergadering 11 maart 2020)

N.a.v. procedurevergadering van 9 september 2020

N.a.v. procedurevergadering 11-04-2020: omdat mw. Van Aelst (SP) nog
een aantal vragen heeft over de subsidieregeling, die zij schriftelijk zal
stellen, wordt deze brief aangehouden tot een volgende
procedurevergadering.
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a.2 Aangekondigde stukken lange termijn

Indicatieve planning
voor behandeling in
procedurevergadering

Opmerkingen / adviezen

Vestigingsbeleid detailhandel (in het licht van toepassingsmogelijkheden
ontheffingsinstrument) (Koning)

Derde kwartaal 2020

Technische sessie hierover heeft plaatsgevonden op 11-03-2020
Er zal nog een aanvullende technische sessie georganiseerd worden,
nadere informatie volgt

Stand van zaken transitieagenda’s Circulair Zuid-Holland (Bom-Lemstra)

Derde kwartaal 2020

N.a.v. overlegvergadering 15-01-2020, onderwerp regelmatig agenderen.

Programma flex-wonen

Vierde kwartaal 2020

Betreft een GS-voorstel voor de inzet van het budget dat de provincie ZuidHolland van het Rijk heeft ontvangen om flex-wonen te bevorderen

Stand van zaken 29-04-2020: vragen nog niet ontvangen.

Voortgangsrapportage Digitale Economie (Bom-Lemstra)

Januari 2021

Huisvesting arbeidsmigranten (Koning)

Tweede kwartaal 2021

Module Ruimtelijke Kwaliteit (Koning)

In 2021

Deze module is opgenomen in de Koersnotitie Omgevingsbeleid (besproken
in de Integrale commissie op 11-03-2020). Er gaan in deze koersnotitie voor
de module Ruimtelijke Kwaliteit nog geen voorstellen voor
beleidsaanpassing mee. In 2020 start een evaluatie van het bestaande
beleid en het verkennen van de ambities voor toekomstig ruimtelijk
kwaliteitsbeleid. Beleidsaanpassingen volgen in 2021.

b. Toezeggingen

Indicatieve planning
voor behandeling in
procedurevergadering

Opmerkingen / adviezen

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

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

Tweede kwartaal 2021 Toezegging in overlegvergadering RWE 30-10-2019 bij Programma
huisvesting arbeidsmigranten
In een GS brief ontvangen voor de procedurevergadering van 30-09-2020
staat vermeld dat de bevindingen uit gesprekken met arbeidsmigranten, hun
vertegenwoordigende organisaties en de bedrijven waar arbeidsmigranten
werken, zullen worden verwerkt in de aanbevelingen die GS aan PS
voorleggen in het tweede kwartaal van 2021

De commissie jaarlijks informeren over de voortgang van de transitietafels

Vierde kwartaal 2020

Toezegging in overlegvergadering 31-10-2018
Brief van GS over subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio
Rotterdam geagendeerd in procedurevergadering 11-03-2020

Toezegging in overlegvergadering RWE 27-11-2019 bij Tuinbouwdossier
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(Bom-Lemstra)
Verzoek in overlegvergadering RWE 27-11-2019 bij Actualisatie provinciaal
programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12-corridor

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)

Wordt meegenomen in de brede actualisering van het protocol met
betrekking tot de Wro bevoegdheden van PS en GS
die nog volgt.

In de volgende voortgangsrapportage Digitale Economie onder meer
terugkomen op wat er al gedaan is en op dat moment gebeurd in het
buitengebied van de provincie Zuid-Holland en de ontwikkelingen van
Unmanned Valley (Bom-Lemstra)

Januari 2021

Toezegging in overlegvergadering 15-01-2020

In het regio overleg over wonen in juni 2020 het onderwerp
daklozenproblematiek op de agenda zetten (Koning)

30 september 2020

Toezegging in overlegvergadering 11-03-2020 bij bespreking

Bij het Rijk de cijfers opvragen met betrekking tot het aantal daklozen in de
provincie Zuid-Holland (Koning)

30 september 2020

daklozenproblematiek
Toezegging in overlegvergadering 11-03-2020 bij bespreking
daklozenproblematiek

De vraag van dhr. Lutmers (FvD) over wat zou GS ervan kunnen
weerhouden om bij evaluaties van subsidieregelingen, waaronder die van
het MIT, naast de doeltreffendheid ook de doelmatigheid te monitoren en
daartoe art. 7 van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013
(Asv) aan te (doen) passen, schriftelijk beantwoorden (De Zoete)

Verzoek in procedurevergadering 08-04-2020 bij ingekomen stuk (34) Brief
van gedeputeerde de Zoete over beantwoording vraag Forum voor

Naar aanleiding van de bijdrage van dhr. Haasnoot (50PLUS), uiterlijk in
30 september 2020
september 2020 de commissie informeren over welke impact de vergrijzing
heeft op de woningmarkt (Koning)

Toezegging in de overlegvergadering 08-04-2020 bij bespreking eerste
begrotingswijziging 2020

Naar aanleiding van de bijdrage van mw. Van Sandick-Sopers (CDA), het
al gedane onderzoek arbeidsmigranten in Bodegraven- Reeuwijk te
betrekken bij het provinciaal programma huisvesting arbeidsmigranten waar
dat nog niet is gebeurd (Koning)

Toezegging in de overlegvergadering 08-04-2020 bij bespreking eerste
begrotingswijziging 2020

Indien een vertraging onvermijdelijk is in het proces Valkenburg, Provinciale
Staten hierover informeren in afstemming met de andere partijen in het
vierpartijenoverleg (Koning)

Democratie over doeltreffendheidsrapport MIT (MKB
Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren)

30 september 2020

Toezegging in de overlegvergadering 13-05-2020 bij bespreking
Statenvoorstel beleidsmatige aanpassing aantal woningen locatie
Valkenburg
N.a.v. procedurevergadering 09-09-2020: bij toekomstige bespreking locatie
Valkenburg betrekken:
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(4-6) Brief van gedeputeerde Koning over stedenbouwkundig raamwerk
projectlocatie Valkenburg
(7) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over second opinion monitoring
Unmanned Valley Valkenburg
Uiterlijk in september brief sturen over de pilots met huisvesting van
arbeidsmigranten, waarin wordt aangegeven waarom en hoe ze
geselecteerd zijn (Koning)

30 september 2020

Een publicatie voor gemeenten maken waarbij goede voorbeelden m.b.t.
het financieel instrumentarium voor betaalbare en sociale woningbouw
inzichtelijk gemaakt worden (Koning)

Vierde kwartaal 2020

bespreking Verzamelherziening Omgevingsbeleid
Toezegging in overlegvergadering 10-06-2020 bij bespreking Voorjaarsnota
en Kadernota.
Toezegging in procedurevergadering 09-09-2020 bij vraag van dhr. Weber
(FvD) over ingekomen stuk (8-9) Brief van GS over inzet middelen
verduurzaming gebouwde omgeving

In GS bespreken of de commissie aan de voorkant kan meedenken met de
opzet van de Maatschappelijke Impact Analyse in het kader van inzet
middelen verduurzaming gebouwde Omgeving (Koning)
Afschrift reactie GS op brief van LOHW aan GS over Woningbouw op het
voormalige Bos Beton bedrijf in Alphen aan den Rijn en hierin opnemen
hoe GS hierover contact gehad hebben met de gemeente Alphen aan den
Rijn (Koning)

Toezegging in overlegvergadering Integrale Commissie 10-06-2020 bij

30 september 2020

Verzoek en toezegging in procedurevergadering 09-09-2020 bij ingekomen
stuk nummer 31

Afschrift reactie GS op e-mail Stichting Behoud Wilhelminapark en
Geesten aan de Gemeenteraad van Oegstgeest over ontwerp
bestemmingsplan De Geesten (Koning)

Verzoek in procedurevergadering 09-09-2020 bij ingekomen stuk nummer 32

Afschrift reactie GS op brandbrief noodlijdende kermisexploitanten (De
Zoete)

Verzoek in procedurevergadering 09-09-2020 bij ingekomen stuk nummer 34

Bij de commissie terugkomen met concrete casussen voordat GS een
besluit nemen over maatwerk voor permanente bewoning van
recreatiewoningen. De commissie vraagt de gedeputeerde om hier spoedig
mee aan de slag te gaan en niet de behandeling van het wetsvoorstel af te
wachten maar de juridische houdbaarheid van de voorstellen van GS bij het
wel of niet aannemen van de wet, in het stuk op te nemen (Koning)
De boodschap dat een grote meerderheid van de commissie niet instemt
met het verzoek van de gemeente Noordwijk om de Achterweg toe te
voegen aan de 3 hectare kaart in haar overleg op vrijdag 11 september
over te brengen aan de wethouder van Noordwijk en daarbij ook de vraag
te stellen hoe de woningnood opgelost kan worden als de gemeente besluit
maar een deel van Bronsgeest te bebouwen (Koning)

Tweede kwartaal 2021 Toezegging in de overlegvergadering 09-09-2020 bij bespreking Permanente
bewoning van recreatiewoningen

Toezegging in overlegvergadering 09-09-2020 bij bespreking
Woningbouwlocatie Bronsgeest in Noordwijk
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c. Geplande commissieactiviteiten

Tijdstip

Opmerkingen

Vervolgsessie detailhandel

28 oktober van 12.00N.a.v. eerste sessie op 11-03-2020
13.30, digitaal via Teams N.a.v. procedurevergadering 09-09-2020

Technische sessie Circulaire Economie

2 december van 12.0013.30 uur, digitaal via
Teams

N.a.v. procedurevergadering 09-09-2020

d. PS-besluit over implementatie aanbevelingen Randstedelijke
Rekenkamer

Indicatieve planning
voor rapportage in
procedurevergadering
Eerste kwartaal 2021

Opmerkingen

Informatie van GS over voortgang en resultaten van de opvolging van de
aanbevelingen m.b.t. rapport Randstedelijke Rekenkamer ‘Bouwen aan
regie’

Statenvoorstel overnemen aanbevelingen Rapport Randstedelijk
Rekenkamer Bouwen aan regio aangenomen in PS 4 maart 2020

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
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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
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 m.b.t. 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

Dhr. 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
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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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