
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 MAART 2020 
 

Besluitenlijst van de vergadering 10 maart 2020 vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Potjer Invoeringsplan Omgevingswet op basis van behandelvoorstel motie 906 
 

PZH-2020-728906418 Advies 
1. Vast te stellen het Invoeringsplan Omgevingswet, Klaar voor de start! 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het Invoeringsplan 

Omgevingswet op basis van het behandelvoorstel motie 906 wordt 
voorgelegd.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het Invoeringsplan 
Omgevingswet.  

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
Invoeringsplan Omgevingswet in bijlage 2 de kolom ‘Portefeuillehouder’ te 
verwijderen. 

 
 

A2 / Vermeulen Strategische kennisfunctie provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2020-723710905 Advies 
1. Vast te stellen de brief met bijlage aan Provinciale Staten over Strategische 

kennisfunctie Provincie Zuid-Holland, waarmee Provinciale Staten worden 
geïnformeerd over belang, organisatie en voorziene doorontwikkeling van 
de strategische kennisfunctie. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Strategische kennisfunctie 
Provincie Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
Notitie Strategische kennisfunctie Zuid-Holland: 
- Op p.4 in tabel 1 de kolom ‘Afdeling’ te verwijderen en in plaats daarvan 
te benoemen om welke opgave het gaat; 
- Op p.11 te verduidelijken dat de bekostiging niet enkel plaatsvindt binnen 
de bestaande begroting onder Maatschappelijke Ontwikkelingen. Hetgeen 
nu al wordt gedaan (het bestaande), loopt (ook) door vanuit de andere 
budgetten. 

 
 

A3 / Bom-Lemstra Beslissing op bezwaar van Esso tegen afwijzing intrekking last onder 
dwangsom 
 

PZH-2020-726587617 Advies 
1. Ongegrond te verklaren, in afwijking van het advies van de 

bezwarencommissie, de bezwaren van Esso Nederland B.V. van 29 juli 
2019, tegen het besluit van 20 juni 2019 tot het ten dele afwijzen van een 
verzoek om intrekking van een opgelegde last onder dwangsom, en het 
bestreden besluit van 20 juni 2019 met kenmerk 9999110529_9999600157 
te handhaven. 

2. Af te wijzen het verzoek van Esso tot proceskostenvergoeding. 
3. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Esso Nederland 

B.V. inzake het verzoek om opheffing van een opgelegde last onder 
dwangsom.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op de bezwaren 
van Esso Nederland B.V. van 29 juli 2019. 

 
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 Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een check 
te doen op de tekst bij het juridisch kader over de actieve openbaarheid 
om te bezien of het beter is om de zinsnede ‘mogelijk gegronde bezwaren 
hebben’ te wijzigen in ‘naar onze inschatting mogelijk bezwaren hebben’. 
Indien nodig, wordt de zinsnede aangepast. 
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A4 / Koning Reactie op de regionale woningbouwprogramma’s 
 

PZH-2020-730285539 Advies 
1. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma Goeree-

Overflakkee'' aan het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Goeree-Overflakkee, waarmee wordt ingestemd met de behoefte 
onderbouwing van de woningbouwplannen in de categorieën van 1, 2 en 3 
het woningbouwprogramma 2019 in de periode tot en met 2030; 

2. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma Hoeksche Waard'' 
aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hoeksche Waard, waarmee wordt ingestemd met de behoefte 
onderbouwing van de woningbouwplannen in de categorieën 1 en 2 van het 
woningbouwprogramma 2019 in de periode tot en met 2030; 

3. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma Midden-Holland'' 
aan het bestuur van de regio Midden-Holland, waarmee wordt ingestemd 
met de behoefte onderbouwing van de woningbouwplannen in de 
categorieën 1, 3 en 4 van het woningbouwprogramma 2019 in de periode 
tot en met 2030; 

4. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma Drechtsteden'' aan 
het bestuur van de regio Drechtsteden, waarmee wordt ingestemd met de 
behoefte onderbouwing van de woningbouwplannen in de categorie 1 van 
het woningbouwprogramma 2019 in de periode tot en met 2030; 

5. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma Holland Rijnland'' 
aan het bestuur van de regio Holland Rijnland, waarmee wordt ingestemd 
met de behoefte onderbouwing van de woningbouwplannen in de 
categorieën 1, 2 en 4a van het woningbouwprogramma 2019 in de periode 
tot en met 2030; 

6. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma Haaglanden'' aan 
het bestuur van de regio Haaglanden, waarmee wordt ingestemd met de 
behoefte onderbouwing van het woningbouwprogramma 2019 in de periode 
tot en met 2030, met uitzondering van de plannen Nieuw Vredenoord en 
Maaslandse Zoom / Commandeurspolder; 

7. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin de besluiten 1 t/m 6 
aan Provinciale Staten ter kennisname worden gegeven; 

8. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie gegeven wordt 
over de reactie op de regionale woningbouwprogramma’s van de regio’s 
Holland Rijnland, Midden-Holland, Drechtsteden, Haaglanden en de 
gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder: 
- Om een check te doen op de aanhef van de brieven. GS willen één lijn 
aanhouden aan wie de brieven gericht worden (aan het college/bestuur of 
een persoon); 
- Om in de brieven bij de passage over het percentage van de plannen dat 
ligt in de invloedssfeer van het HOV toe te voegen dat als er geen 
nabijheid is van HOV, de ontwikkelingen vormgegeven moeten worden bij 
bestaande weg- en fietsinfrastructuur; 
- Om in de brieven aandacht te vragen voor energie neutraal en 
klimaatadaptief bouwen; 
- Om in de brieven aan Haaglanden en Holland Rijnland de tekst over het 
de aanvraag voor de woningbouwimpuls te verruimen; 
- Om in de brief aan de Hoeksche Waard aandacht te vragen voor hoe de 
verdichting/inbreiding gematerialiseerd wordt; 
- Om in de brief aan de gemeente Hoeksche Waard toe te voegen dat als zij 
66 woningen in de Leenheerenpolder willen ontwikkelen, dit in de 
projectenlijst opgenomen moet worden, dit moet helpen voor draagvlak en 
bijdragen aan een kwaliteitsimpuls voor de totale gebiedsontwikkeling en 
dat hierover bestuurlijk overleg zal plaatsvinden zonder daarmee valse 
verwachtingen te scheppen; 
- Om in de brief aan de Drechtsteden een passage toe te voegen over hoe 
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nu verder en hoe het verdere gesprek te voeren; 
- Voor het maken van tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
 

A5 / Potjer Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 
 

PZH-2020-725327672 Advies 
Gezien de komst van Omgevingswet: 
1. Vast te stellen de ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, inclusief: 

o geo-informatieobjecten (kaarten) in een IMRO-GML-bestand te 
raadplegen in een plannenviewer; 

o toelichting bij de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, inclusief: 
▪ tabel met wijzigingen (op hoofdlijnen); 
▪ transponeringstabel. 

2. Kennis te nemen van het concept Delegatiebesluit Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening en de concept Verordening nautisch beheer Zuid-
Holland (beiden zijn geen onderdeel van de terinzagelegging waarop 
gereageerd kan worden). 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de ontwerp Zuid-
Hollandse Omgevingsverordening ter bespreking wordt aangeboden en het 
concept delegatiebesluit en de concept Verordening nautisch beheer Zuid-
Holland ter kennisname worden aangeboden. 

4. Mandaat te verlenen aan gedeputeerde Potjer om na de vergadering van 
Gedeputeerde Staten en bespreking in Provinciale Staten het finale ontwerp 
klaar te maken voor terinzagelegging door waar nodig nog enkele 
ondergeschikte aanpassingen door te voeren. Bij grote aanpassingen zal de 
ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening weer in GS geagendeerd 
worden alvorens ter inzage te leggen. 

5. Te bepalen dat de terinzagelegging zo spoedig mogelijk na de bespreking in 
Provinciale Staten plaatsvindt. 

6. De kennisgeving te verzorgen in het Provinciaal Blad dat het ontwerp ter 
inzage ligt. 

7. Als (aanvullend) serviceproduct de ontwerp Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening aan te bieden aan het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet via de daarvoor bestemde STOP-TPOD standaarden, mits 
daarvoor de techniek voldoende werkt (per 1 april 2020). 

8. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief 
aan PS de eerste zin te herschrijven met als strekking dat de stukken 
voorgelegd worden ter vrijgave voor de terinzagelegging in plaats van 
bespreking. 

 
 

A6 / Potjer Monitoringsplan voor monitor Leefomgeving Zuid-Holland 
 

PZH-2020-729929277 Advies 
1. Vast te stellen de brief “Monitoringsplan voor monitor Leefomgeving Zuid-

Holland” aan Provinciale Staten. Provinciale Staten worden in deze brief 
geïnformeerd over de wijze waarop dit instrument in het kader van het 
omgevingsbeleid vormgegeven zal worden.  

2. Vast te stellen het ”Monitoringsplan voor de monitor leefomgeving Zuid-
Holland. Met dit plan wordt beschreven hoe het opstellen van de monitor 
wordt aangepakt.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het monitoringsplan voor 
monitor leefomgeving Zuid-Holland.  

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een 
adviespunt 4 toe te voegen met als strekking dat de definitieve keuze voor 
het soort en aantal indicatoren en de toekomstige/structurele kosten van 
dit instrument nog ter besluitvorming zullen terugkomen in GS. 
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A7 / Baljeu GS besluit Stikstofregistratiesysteem 
 

PZH-2020-723443204 Advies 
1. In te stemmen met het als provincie Zuid-Holland starten met het in 

behandeling nemen van en beschikken op vergunningaanvragen voor 
woningbouwprojecten o.b.v. de Ministeriële Regeling (MR) en met gebruik 
van het SSRS met ingang van 18 maart 2020, onder de randvoorwaarde dat 
de minister zorgt voor een ecologisch passende beoordeling inclusief 
bestuurlijke afspraken over de oplossing voor de drie natuurgebieden 
liggende in twee provincies (Noord-Holland en Limburg) waar significante 
negatieve effecten niet zijn uit te sluiten voordat de provincies daadwerkelijk 
(ontwerp)beschikkingen zullen afgeven. 

2. Mandaat te geven aan de Bestuurscommissie Stikstof om te bewaken en te 
beoordelen of de minister tijdig aan de onder hierboven genoemde 
uitsluitende voorwaarde zal voldoen (c.q. heeft voldaan), hiervoor de 
noodzakelijke acties te ondernemen en de colleges van GS hiervan op de 
hoogte te houden. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij geïnformeerd 
worden over het besluit van GS omtrent het stikstofregistratiesysteem.  

4. De publiekssamenvatting vast te stellen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- De stukken van ‘A-openbaar’ om te zetten naar ‘B-geheim met termijn’. 
De geheimhouding kan komen te vervallen op het moment dat het 
ministerie van LNV de Ministeriële Regeling gepubliceerd heeft; 
- In de stukken de juiste data op te nemen van de publicatie van de 
Ministeriële Regeling en inwerkingtreding van het SSRS. 

 
 

A8 / Baljeu Intrekken besluit van 10 maart 2020, PZH-2020-727685640 
 

PZH-2020-732009144 Advies 
1. In te trekken het besluit van 10 maart 2020, PZH-2020-272685640;  
2. Als subsidieverstrekker aan Warmtebedrijf Holding B.V. te Rotterdam te 

verstrekken: 
a. door middel van bijgevoegde beschikking, PZH-2020-732009144-1, een 

tweede voorschot op de incidentele subsidie (in de vorm van een 
lening) van 17 december 2019, PZH-2019-719447109, groot € 
691.000,00, terug te betalen ter gelegenheid van de Final Investment 
Decision, maar in ieder geval niet later dan 31 december 2020; 

b. door middel van bijgevoegde beschikking met nummer PZH-2020-
732009144-2, een incidentele subsidie (in de vorm van een lening) 
groot maximaal € 2.000.000,00, te verlenen als overbruggingssteun tot 
1 juli 2020, onder de voorwaarden dat: 

i. Provinciale Staten voldoende gelden ter beschikking stellen 
conform artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht; 

ii. melding wordt gedaan van deze incidentele subsidie (in de vorm 
van een lening) aan de Europese Commissie 

terug te betalen uiterlijk 31 december 2020. De incidentele subsidie (in 
de vorm van een lening) wordt uitbetaald in tranches door middel van 
voorschotten op voldoende onderbouwde verzoeken van Warmtebedrijf 
Holding B.V.; 

c. aan te gaan de bijgevoegde Leningovereenkomst ter uitvoering van de 
incidentele subsidie (in de vorm van een lening) van 17 maart 2020, 
PZH-2020-732009144-2; 

d. door middel van bijgevoegde beschikking met nummer PZH-2020-
732009144-3, een incidentele subsidie (in de vorm van een lening) 
groot maximaal € 752.000,00, als bijdrage in de kosten van 
voorbereiding die WbR in 2020 maakt voor het project LoO, bestaande 
uit proceskosten en nader te bepalen en niet-uitstelbare investeringen, 
onder voorbehoud van besluitvorming in de algemene vergadering van 
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aandeelhouders van Warmtebedrijf Holding B.V., onder de voorwaarde 
dat Provinciale Staten voldoende gelden ter beschikking stellen 
conform artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, 
welk bedrag in zijn geheel ter beschikking zal worden gesteld na 
ondertekening van de bijbehorende overeenkomst van geldlening en 
terug te betalen ter gelegenheid van de Final Investment Decision, 
maar in ieder geval niet later dan 31 december 2020; 

e. aan te gaan de bijgevoegde Leningovereenkomst ter uitvoering van de 
incidentele subsidie (in de vorm van een lening) van 17 maart 2020, 
PZH-2020-732009144-3; 

3. Vast te stellen het Begeleidend schrijven, waarmee de onder 2.a, 2.d en 2.e 
genoemde beschikkingen en overeenkomst aan Warmtebedrijf Holding B.V. 
wordt gezonden (bijlage 7); 

4. Als aandeelhouder van Warmtebedrijf Holding B.V.: 
a. buiten de Algemene vergadering van aandeelhouders van 

Warmtebedrijf Holding B.V. in te stemmen met het nemen van een 
schriftelijk besluit door de Algemene vergadering van aandeelhouders 
over het verkrijgen van overbruggingsfinanciering van de gemeente 
Rotterdam ten bedrage van € 1.867.000,00 en het in dit verband 
benutten van de nog openstaande ruimte binnen de kredietfaciliteit van 
de gemeente Rotterdam; 

b. buiten de Algemene vergadering van aandeelhouders van 
Warmtebedrijf Holding B.V. in te stemmen met het nemen van een 
schriftelijk besluit door de Algemene vergadering van aandeelhouders 
over het verkrijgen van overbruggingsfinanciering van de provincie 
Zuid-Holland ten bedrage van € 1.602.000,00 en het in dit verband 
benutten van de nog openstaande ruimte binnen de incidentele 
subsidies (in de vorm van een lening) van 17 december 2019, PZH-
2019-719447109 en 17 maart 2020, PZH-2020-732009144; 

c. te verklaren dat het stemrecht op de door de provincie Zuid-Holland 
gehouden aandelen in het kapitaal van Warmtebedrijf Holding B.V. 
door niemand anders dan door de provincie Zuid-Holland kan worden 
uitgeoefend; 

d. te verklaren dat ten tijde van het nemen van onderhavig besluit, voor 
zover de provincie Zuid-Holland bekend: 
i. geen besluit is genomen ter zake van juridische fusie of splitsing, 

waarbij Warmtebedrijf Holding B.V. is betrokken als verdwijnende 
vennootschap; 

ii. geen besluit is genomen ter zake van ontbinding van Warmtebedrijf 
Holding B.V.; 

iii. Warmtebedrijf Holding B.V. geen bericht heeft ontvangen van de 
Kamer van Koophandel betreffende ontbinding van Warmtebedrijf 
Holding B.V. op grond van artikel 2:19a van het Burgerlijk Wetboek; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij de besluiten 
gekoppeld aan het verstrekken van overbruggingsfinanciering aan 
Warmtebedrijf Holding B.V;  

6. Ten aanzien van deze besluitnota en de bijlagen 1, 2 en 5 tot en met 13 te 
bepalen dat deze niet actief zullen worden openbaar gemaakt, nu het 
informatie betreft als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder c, respectievelijk 
tweede lid, onder b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder: 
- Om een check te doen welke stukken (niet) actief openbaar gemaakt 
kunnen worden en indien nodig aan te passen; 
- Om een check te doen op adviespunt 2 inzake het openstellen van de 
eerste tranche; 
- Voor het maken van tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
 

CF1 / Vermeulen Reactie GS brief opgaven mobiliteit van de gemeente Lansingerland 
 

PZH-2020-730120897 Advies 
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1. Vast te stellen de brief aan het college van burgemeester en wethouders 
van Lansingerland met als onderwerp opgaven mobiliteit. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie van Gedeputeerde 
Staten op de brief van het college van burgemeester en wethouders met als 
onderwerp opgaven mobiliteit. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / De Zoete Openstellingsbesluit 2020 Subsidieregeling planvorming detailhandel 
Zuid-Holland 
 

PZH-2020-724259077 Advies 
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2020 Subsidieregeling planvorming 

detailhandel Zuid-Holland;   

2. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit 2020 Subsidieregeling planvorming 

detailhandel Zuid-Holland bekend wordt gemaakt door publicatie in het 

Provinciaal Blad; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin de openstelling 2020 van de 

Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland wordt toegelicht.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Bom-Lemstra Ondertekenen Intentieverklaring Community of Practice Plastic 
 

PZH-2020-729062733 Advies 
1. Aan te gaan de ‘intentieverklaring Community of Practice Plastic (CoPP) 

Rijn-Maas Delta’ met  partijen die streven naar een vermindering van plastic 
in de wateren van de Rijn-Maas Delta met het doel gezamenlijk een 
totaalbeeld te verkrijgen van plastics in de wateren van de Rijn-Maas Delta 
en inzicht te krijgen in welke methoden toepasbaar zijn om het Rijn-Maas 
Delta gebied te kunnen monitoren en opruimen. De partijen zijn: 
Hogeschool Rotterdam, Rijkswaterstaat, Port of Rotterdam, Allseas, The 
Great Bubble Barrier, het Hoogheemraadschap van Rijnland, het 
Hoogheemraadschap van Delfland, Waternet, Deltares, gemeente 
Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Natuur en Milieu Federatie Zuid-
Holland, Plastic Soup Foundation, The Ocean Clean Up, By The Oceans 
we Unite, Tauw, 
Antea Group, Noria Sustainable Innovators, Wageningen University & 
Research WUR, 
TU Delft, Universiteit Utrecht, Unibrick, Heydra Milieuservices, MRD Marine 
Support, Braveheart Marine, Dredging Marine Offshore . 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor de intentieverklaring CoPP. 
 
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 gedeputeerde mw. A. Bom-Lemstra van de 

Provincie Zuid Holland om de ‘intentieverklaring Community of Practice Plastic 

(CoPP) Rijn-Maas Delta’ met bovengenoemde partijen namens de Provincie 
Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Potjer Definitief vaststellen Natura 2000 beheerplan Broekvelden, Vettenbroek & 
Polder Stein 2020-2025 
 

PZH-2020-730389162 Advies 
1.  Vast te stellen het Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, 

Vettenbroek & Polder Stein 2020 – 2025; 
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2.  Vast te stellen de nota van antwoord op de zienswijzen bij het Beheerplan   
     bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein 2020 

– 2025, waarin de ontvangen zienswijzen worden samengevat en 
beantwoord; 

3.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee het Beheerplan 
bijzondere natuurwaarden  Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein 2020 
– 2025 en de nota van antwoord ter kennisname wordt aangeboden; 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het Beheerplan bijzondere 
natuurwaarden  Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein 2020 – 2025. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Na te gaan of de vaststelling van dit beheerplan effect heeft op de aanleg 
van infrastructuur waaronder de (verlengde) Bentwoudlaan en dit terug te 
koppelen aan GS; 
- Om in het GS-voorstel toe te voegen dat het beheerplan niet het 
knellende punt is inzake de aanleg van de (verlengde) Bentwoudlaan maar 
het aanwijzen van dit gebied als Natura 2000 door het Rijk. 

 
 

SV1 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3589 PvdD Uitvoering Kierbesluit 
 

PZH-2020-730981744 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3589 van PvdD over 

de uitvoering van het Kierbesluit. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3589 van PvdD over de uitvoering van het Kierbesluit. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3593 van de Partij voor de Dieren m.b.t. 
POP3 subsidies 
 

PZH-2020-730225200 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3593 van de Partij 

voor de Dieren met betrekking tot POP3-subsidies. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3593 van de Partij voor de Dieren met betrekking tot POP3-

subsidies. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 


