Besluitenlijst van de procedurevergadering van de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie van 9 september 2020

1

Agendapunt

Besluit / toezegging

a)

De voorzitter, dhr. S. Özkaya, opent om 14:00 uur de procedurevergadering en heet iedereen
welkom bij deze fysieke vergadering.

Opening en mededelingen

Actie door /
vervolgprocedure

De commissie neemt kennis van de volgende mededelingen:
De commissie vergadert met de agenda die op 3 september is gepubliceerd (versie 2).
Bericht van verhindering is ontvangen van mw. Bouchtaoui (VVD).
b) Spreekrecht

Er zijn geen insprekers voor de procedurevergadering.

c)

Van Gedeputeerde Staten ontvangen

Ingekomen stukken

(-) Brief van GS over ontwikkeling verblijfsrecreatie en relatie met bewoning
De brief is besproken in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).
(1) Brief van GS over beantwoording vragen Forum voor Democratie over onderzoekspilot
Citta Romana
Voor kennisgeving aangenomen.
(2-3) Brief van GS over aanvullend beleidskader huisvesting vergunninghouders
Voor kennisgeving aangenomen.
(4-6) Brief van gedeputeerde Koning over stedenbouwkundig raamwerk projectlocatie
Valkenburg
De brief wordt desgewenst betrokken bij de toekomstige bespreking van de voortgang
projectlocatie Valkenburg.
(7) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over second opinion monitoring Unmanned
Valley Valkenburg
De brief wordt desgewenst betrokken bij de toekomstige bespreking van de voortgang

Commissiegriffier

Commissiegriffier
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Agendapunt

Besluit / toezegging

Actie door /
vervolgprocedure

projectlocatie Valkenburg.
(8-9) Brief van GS over inzet middelen verduurzaming gebouwde omgeving
Dhr. Weber (FvD) verzoekt aan gedeputeerde Koning of de commissie aan de voorkant kan
meedenken met de opzet van de Maatschappelijke Impact Analyse. Gedeputeerde Koning zegt
toe dit in GS te bespreken. De brief wordt verder voor kennisgeving aangenomen.

Gedeputeerde
Koning

(10) Brief van gedeputeerde Koning over klimaatadaptief bouwen, update convenant en
verkenning financieel instrumentarium
Voor kennisgeving aangenomen.
(11) Brief van GS met beantwoording vragen Forum voor Democratie over de
Woonbarometer
Dhr. Weber (FvD) dankt de gedeputeerde voor de beantwoording.
De brief wordt verder voor kennisgeving aangenomen.
(12) Brief van gedeputeerde Koning met afschrift van een brief aan de ministere van BZK
over Woningbouwimpuls
Voor kennisgeving aangenomen.
(13) Brief van gedeputeerde Koning aan de minister van BZK over investeringscapaciteit
woningbouwcorporaties
Dhr. Weber vraagt of gedeputeerde Koning al een reactie heeft ontvangen van de minister.
Gedeputeerde Koning geeft aan dat dit nog niet het geval is. De brief wordt verder voor
kennisgeving aangenomen.
(14) Brief van gedeputeerde Koning over voortgang woondeals 2020
Voor kennisgeving aangenomen.
(15) Brief van gedeputeerden Koning en De Zoete over aangescherpte rekenregels
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Besluit / toezegging

Actie door /
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gecumuleerd geluid voor woningbouw in Zuid-Holland
Voor kennisgeving aangenomen.
(16) Brief van gedeputeerde Koning over weigering ontheffing dierenspeciaalzaak
Leiderdorp
Voor kennisgeving aangenomen.
(17) Brief van gedeputeerde Koning over nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Voor kennisgeving aangenomen.
(18-19) Brief van GS over voortgangsrapportage Strategische Agenda Kust 2020
Voor kennisgeving aangenomen.
(20) Brief van gedeputeerde Koning over Brief minister Ollongren met betrekking tot het
verzoek van Koninklijke Horeca Nederland inzake strandpaviljoens
De vraag van mw. Hoogerwerf (Partij voor de Dieren) over natuurwaarden wordt afdoende door
gedeputeerde Koning beantwoord. De brief wordt verder voor kennisgeving aangenomen
(21) Brief van gedeputeerde Koning over behandeling beroep gemeente Schiedam, Den
Haag en Decathlon bij Raad van State 19 augustus 2020
Voor kennisgeving aangenomen.
(22) Brief van gedeputeerde Koning over aankondiging agendapunt 'Regioadvisering
Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha en Beta'
De commissie wordt in de gelegenheid gesteld in de overlegvergadering van 30 september 2020
aandachtspunten mee te geven aan GS. De inhoudelijke stukken volgen nog, in verband met de
termijn is 30 september de uiterste datum voor bespreking.
De commissie besluit dit onderwerp te agenderen als bespreekstuk voor de overlegvergadering
van 30 september.

Gedeputeerde
Koning/
Commissiegriffier
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Besluit / toezegging
(23) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over overzicht innovatie instrumenten
programma Economie
De brief wordt geagendeerd voor een overlegvergadering om de effecten van de inzet van de
instrumenten op het gebied van innovatie in het programma Economie met GS te bespreken.

Actie door /
vervolgprocedure

Commissiegriffier

(24) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over vervolg werkboek Oostland
Voor kennisgeving aangenomen.
(25) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over voortgang connectiviteit en 5G
Voor kennisgeving aangenomen.
(26) Brief van gedeputeerde De Zoete over toezegging in de PS vergadering van 22 april
2020 over subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren
Voor kennisgeving aangenomen.
(27-28) Brief van GS over Zuid-Hollandse suggesties voor een toekomstbestendig
Nederland (verkiezingsinzet)
Deze brief is als ingekomen stuk geagendeerd voor alle Statencommissies. De onderdelen 'Een
nationale actieagenda' en 'Provincie als regisseur voor de ruimte' hebben betrekking op de
Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie.
De commissie adviseert de brief rechtstreeks door te geleiden als bespreekpunt voor de PS
vergadering van 23 september 2020 zodat een integrale bespreking mogelijk is.

Commissiegriffier

Van derden ontvangen
(29-30) E-mails van buurtschap Katwijkseweg aan de Gemeenteraad van Wassenaar over
nota van uitgangspunten groene zone Valkenburg en afwaardering Katwijkseweg, in
afschrift aan PS
De brief wordt ter informatie doorgeleid naar GS.
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Besluit / toezegging
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(31) Brief van Leefbare Omgeving Heimanswetering (LOHW) aan GS over woningbouw op
het voormalige Bos Beton bedrijf in Alphen aan den Rijn
De commissie verzoekt GS om een afschrift van hun reactie en na enige discussie met de heren
Weber (FvD) en Çelik (DENK) zegt gedeputeerde Koning toe in de reactie op te nemen hoe GS

Gedeputeerde
Koning

hierover contact gehad heeft met de gemeente Alphen aan den Rijn. Mw. Van Hunnik
(GroenLinks) meldt dat zij op basis van het afschrift van de reactie van GS wellicht gaat
voorstellen om dit onderwerp te agenderen voor een overlegvergadering.
(32) E-mail van Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten aan de Gemeenteraad van
Oegstgeest over ontwerp bestemmingsplan De Geesten, in afschrift aan GS en PS
De commissie verzoekt GS om een afschrift van hun reactie.

Gedeputeerde
Koning

(33) Brief van Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland aan PS over nieuwbouwprojecten
De brief wordt ter informatie doorgeleid naar GS.
(34) Brandbrief noodlijdende kermisexploitanten aan GS en PS
De commissie verzoekt GS om een afschrift van hun reactie.

Gedeputeerde De
Zoete

(35-36) Bericht van de Stuurgroep recreatieparken Zevenhoven aan PS en GS over
beleidsnotitie woonparken Zevenhoven
Het bericht wordt betrokken bij de bespreking van het onderwerp permanente bewoning
recreatiewoningen in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5b).
(37) Brief van het comité Bollengrond Vinkeveld Zuid in Noordwijk aan PS over
bollenperceel en bouwplannen
(38) Burgerbrief aan PS over bouwlocaties gemeente Noordwijk
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Besluit / toezegging

Actie door /
vervolgprocedure

(39) Brief van LTO-Noord aan PS en GS over toekomst Bronsgeest gemeente Noordwijk
(40) Brief van Platform Initiatief Noordwijk aan PS over bebouwing Bronsgeest
(41) Brief van de Noordwijkse IJsclub aan GS en PS over bebouwing Bronsgeest
(42-43) Brief van de Werkgroep Behoud van Bronsgeest aan GS en PS over Bronsgeest in
Noordwijk en alternatieve locatie(s)
De brieven worden betrokken bij de bespreking van het onderwerp Woningbouwlocatie
Bronsgeest in Noordwijk in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).
Nagekomen stukken:
(44) Brief van ANLV Geestgrond aan PS over woningbouw Bronsgeest
De brief wordt betrokken bij de bespreking van het onderwerp Woningbouwlocatie Bronsgeest in
Noordwijk in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5a).
(45) brief van Gedeputeerde Koning over persbericht Projectlocatie Valkenburg
Voor kennisgeving aangenomen.
d) Planning

De commissie stemt in met de volgende activiteiten:
•

•

Een aanvullende technische sessie over het vestigingsbeleid detailhandel op woensdag 28
oktober van 12.00-13.30 uur voorafgaand aan de vergadering van de Statencommissie RWE.
Aandachtspunt is dat de sessie digitaal is en de vergadering (vooralsnog) fysiek plaatsvindt.
Degenen die vanuit huis willen deelnemen aan de sessie, moeten rekening houden met
reistijd naar het provinciehuis.
Een technische sessie Circulaire Economie op woensdag 2 december van 12.00-13.30 uur.
Op 5 februari 2020 is de strategie Circulair Zuid-Holland door PS vastgesteld. Op 18 maart
zou een technische sessie plaatsvinden om een aantal vragen die tijdens de behandeling in
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de commissie zijn gesteld (o.a. over circulair inkopen) te bespreken. Deze is echter niet door
gegaan door de Corona lockdown daarom wordt nu opnieuw een sessie aangeboden door
gedeputeerde Bom-Lemstra.
De planning wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
e)

Sluiting

De voorzitter sluit de procedurevergadering om 14:30 uur.
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Agendapunt

Besluit / toezegging

a)

De voorzitter opent om 14:40 uur de overlegvergadering.

Opening en mededelingen

b) Vaststellen van de agenda

De agenda (versie 2) wordt conform vastgesteld.

c)

De volgende insprekers hebben zich aangemeld voor het spreekrecht.

Spreekrecht

Actie door /
vervolgprocedure

Voor agendapunt 5a Permanente bewoning recreatiewoningen:
De heer Bikker, wethouder gemeente Molenlanden;
De heer Meykamp van Camping Delftse Hout;
Mevrouw Bakker namens de recreatieparken De Poldertuin en ’t Vissertje in
Moordrecht;
De heer Ruts namens de Stuurgroep Recreatieparken Nieuwkoop.
Voor agendapunt 5b Woningbouwlocatie Bronsgeest in Noordwijk:
De heer Alkemade, wethouder gemeente Noordwijk;
De heer Bogerd, bestuurslid Vereniging Holland Rijnland Wonen;
De heer Koppel, voorzitter van de Noordwijkse raadsfractie GroenLinks
tevens namens de raadsfracties PUUR, PvdA en D66;
De heer Koëter, voorzitter Stichting Huurdersbelangen Noordwijk;
De heer Bakker, oud-wethouder van Noordwijk.
De heer Venderbosch die namens het bestuur van ANLV Geestgrond zou inspreken over
agendapunt 5b heeft zich voorafgaand aan de vergadering afgemeld.
De insprekers hebben voorafgaand aan het betreffende agendapunt het woord gekregen.
De commissie heeft kennis genomen van de inspraak en dankt de insprekers voor hun inbreng.
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3

Agendapunt

Besluit / toezegging

d) Rondvraag

Er is geen rondvraag ingediend.

Verslag vorige vergadering
Concept-verslag van de
vergadering van 10 juni 2020

4

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluitenlijst vorige vergadering
Concept-besluitenlijst van de
vergadering van 10 juni 2020

5

Actie door /
vervolgprocedure

Bespreekstukken
a. Permanente bewoning van
recreatiewoningen

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

De commissie heeft gedebatteerd over het onderwerp permanente bewoning van
recreatiewoningen.
Naar aanleiding van het debat heeft gedeputeerde Koning toegezegd om bij de commissie terug Gedeputeerde
te komen met concrete casussen voordat GS een besluit nemen over maatwerk voor permanente Koning
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. De gedeputeerde geeft aan dat zij in het tweede kwartaal van 2021 een stuk kan
aanleveren omdat het niet alleen een proces van de Provincie Zuid-Holland is maar ook van
andere partijen.

b.

Woningbouwlocatie Bronsgeest Een grote meerderheid van de commissie stemt niet in met het verzoek van de gemeente
in Noordwijk
Noordwijk om de Achterweg toe te voegen aan de 3 hectare kaart.
Gedeputeerde Koning heeft toegezegd deze boodschap 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.

Gedeputeerde
Koning
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Agendapunt

Besluit / toezegging

Sluiting

De voorzitter sluit de overlegvergadering om 18:05 uur.

Actie door /
vervolgprocedure
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