BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 16 FEBRUARI 2021
Besluitenlijst van de vergadering 9 februari 2021 vastgesteld.
A1 / De Zoete en
Vermeulen
PZH-2021-765679874

Rapportage Archiefinspectie 2020

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor portefeuillehouder De Zoete om in
de brief aan PS:
- De toon in lijn te brengen met de uitkomst van de inspectie door deze
te matigen. Er is veel verbeterd, maar er moet ook nog veel gebeuren;
- Het woord ‘verheugd’ te verwijderen en te vervangen;
- Het eindoordeel van de inspectie ‘net voldoende’ eerder op te nemen
in plaats van op p.2;
- Een aankondiging op te nemen dat op een later moment het gesprek
met PS gevoerd zal worden over de Wet Open Overheid (Woo), dat
samenhangt met dit onderwerp.

Advies
1. Vast te stellen de ‘Rapportage Archiefinspectie 2020’ over de door de
provinciearchivaris in 2020 uitgevoerde archiefinspectie en de daarin
beschreven aanbevelingen.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met daarin de reactie
van Gedeputeerde Staten op de Rapportage Archiefinspectie 2020 en
de door de provinciearchivaris gedane aanbevelingen.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Rapportage
Archiefinspectie 2020.

GS spreken af dat er op korte termijn in de GS-vergadering een notitie
komt over de regels inzake archivering. Zowel voor GS als de organisatie
moet duidelijk zijn wat er opgeslagen/gearchiveerd moet worden.

A2 / Koning

Discussiestuk Verstedelijking en Functiemenging

PZH-2020-759736219

Advies
1. Vast te stellen het discussiestuk Verstedelijking en Functiemenging.
2. Vast te stellen GS-brief aan Provinciale Staten over het discussiestuk
Verstedelijking en Functiemenging.
3. Vast te stellen de brief aan gemeenten waarmee deze op de hoogte
worden gebracht over het discussiestuk Verstedelijking en
Functiemenging.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting Verstedelijking en
Functiemenging

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In het discussiestuk aan het begin van onderdeel ’10. Plaats hoge
categorie bedrijven op hoge categorie terreinen’ (p.16-17) duidelijker op
te nemen dat ergens de grens is, maar dat de provincie oog heeft voor
synergievoordelen. Nu staat dit pas op het einde;
- Na te gaan of de inhoud van de brieven aan PS en de gemeenten
grotendeels hetzelfde moeten zijn of dat de brief aan PS verkort kan
worden door te verwijzen naar de brief aan de gemeenten.
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A3 / Bom-Lemstra

Verkenning naar een strategische agenda voor de Zuid-Hollandse
eilanden

PZH-2021-765691295

Advies
1. Vast te stellen, de bij dit voorstel gevoegde “Bestuurlijke opdracht
Verkenning Strategische agenda Zuid-Hollandse Eilanden”.
2. Opdracht te verlenen voor het uitvoeren van een verkenning naar een
vervolg van de gebiedsprogramma’s Hoeksche Waard en GoereeOverflakkee wordt uitgevoerd, plus een verkenning naar een nog op te
stellen gebiedsprogramma Voorne-Putten.
3. Vast te stellen, de publiekssamenvatting: Verkenning naar een
strategische agenda voor de Zuid-Hollandse eilanden

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in
afstemming met dhr. Potjer in de Bestuurlijke opdracht:
- Het onderdeel over ‘sterke dorpen’ te verwijderen;
- Als element toe te voegen dat het gesprek gevoerd moet blijven
worden over hoe dit past binnen/samenhangt met de bestaande gremia
en verkenningen in dit gebied. Het stapelen van
overleggen/dubbelingen moet voorkomen worden.
GS spreken naar aanleiding van dit onderwerp af dat dhr. Vermeulen de
afdeling Bestuur zal vragen om op bestuurlijk niveau in kaart te brengen
wat er aan gremia/overleggen/bestuurlijke opdrachten in de
verschillende gebieden is, en wie (welke gedeputeerde(n)) wat
doet/waarmee bezig is. GS willen een goed beeld hebben van wie in
welk gebied waarop beweegt in verband met onderlinge afstemming.

A4 / Potjer

Reactie GS Concept Nota van beantwoording wensen en bedenkingen
concept RES 1.0 Rotterdam Den Haag

PZH-2021-766607958

Advies
1. Vast te stellen de brief aan de Stuurgroep regionale energiestrategie
regio Rotterdam Den Haag met daarin de reactie op de Concept Nota
van beantwoording wensen en bedenkingen concept RES 1.0
Rotterdam Den Haag
2. Vast te stellen de brief aan de Provinciale Staten met daarin de reactie
op de Concept Nota van beantwoording wensen en bedenkingen
concept RES 1.0 Rotterdam Den Haag
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Reactie GS
Concept Nota van beantwoording wensen en bedenkingen concept
RES 1.0 Rotterdam Den Haag

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
brief aan de Stuurgroep:
- Op p.2 bij het onderdeel ‘Ruimtelijke kwaliteit …’ te voegen dat er
geen sprake kan zijn van plaatsing van windmolens in Midden-Delfland,
conform het coalitieakkoord;
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- Bij de afsluitende alinea toe te voegen dat voor de provincie de
optelsom van de zeven RES’en van belang is en dat de totaalafweging
nog komt. De provincie blijft aandacht vragen voor de afstemming
tussen de regio’s.

A5 / Smit

Ontwikkelingen Nationaal Groeifonds en regionale Groeiagenda ZuidHolland

PZH-2021-766561111

Advies
1. Vast te stellen de brief aan PS over ‘Ontwikkelingen Nationaal
Groeifonds en regionale Groeiagenda Zuid-Holland'.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de GS-brief
‘Ontwikkelingen Nationaal Groeifonds en regionale Groeiagenda ZuidHolland'.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
GS spreken af dat de volgende punten meegenomen worden in een
volgende versie/het vervolgproces:
- Een check op de term ‘lightrail’, omdat eerder een andere term
gebruikt werd;
- Een check op de term ‘Bio- en synthetische brandstoffen’ (kan er niet
beter gesproken worden van grondstoffen?);
- Een check op de gebruikte cijfers en een consistent gebruik ervan
(waaronder het aantal te bouwen woningen en CO2-reductie);
- Een check op de kansen van offshore wind en elektrische
infrastructuur;
- Het nadrukkelijker opnemen van de reden/maatschappelijke urgentie
van de mobiliteitstransitie (extra woningen en werkplekken);
- Aandacht voor de gele arceringen en de nog ontbrekende regels en
tekstblokken.

A6 / Bom-Lemstra

Verlening incidentele subsidie project Corona impuls Fieldlabs 2021
2022

PZH-2021-765697528

Advies
1. Te verlenen een incidentele subsidie voor de jaren 2021- 2022 van
maximaal € 600.000,00 aan InnovationQuarter te ’s-Gravenhage voor
het project Corona impuls Fieldlabs.
2. Vast te stellen de betaling van het voorschot van € 480.000,00
betreffende het verlenen van een incidentele subsidie 2021-2022 voor
het project Corona impuls Fieldlabs.
3. Vast te stellen de brief aan InnovationQuarter te ’s-Gravenhage
betreffende het verlenen van een incidentele subsidie 2021-2022 van
maximaal € 600.000,00 voor het project Corona impuls Fieldlabs.
4. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Gedeputeerde Staten
voorstellen aan Provinciale Staten om in te stemmen met het
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ontwerpsubsidiebesluit om gelden voor de incidentele subsidie
beschikbaar te stellen.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor
besluitvorming voor een incidentele subsidie in 2021-2022 van
maximaal € 600.000,00 voor het project Corona impuls Fieldlabs.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF1 / De Zoete

Wijzigingsbesluit vervaldatum Subsidieregeling planvorming
detailhandel Zuid-Holland

PZH-2021-765523181

Advies
1. Vast te stellen het Wijzigingsbesluit Subsidieregeling planvorming
detailhandel Zuid-Holland;
2. Te bepalen dat het Wijzigingsbesluit Subsidieregeling planvorming
detailhandel Zuid-Holland bekend wordt gemaakt door plaatsing in
het Provinciaal Blad;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Wijzigingsbesluit
Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF2 / De Zoete

Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2020-2023, deel Gebouwen en
Beheerplan Gebouwen 2020-2023

PZH-2021-763778133

Advies
1. Vast te stellen het Beheerplan gebouwen 2020-2023 inhoudende een
plan op tactisch niveau betreffende de provinciale gebouwen, dat de
vertaalslag maakt van beleid en wet- en regelgeving naar operationeel
beheer en onderhoud.
2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan PS wordt voorgesteld de
Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2020-2023 – deel gebouwen vast
te stellen en kennis te nemen van het Beheerplan Gebouwen 20202023
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Nota Onderhoud
Kapitaalgoederen 2020-2023, deel Gebouwen en het Beheerplan
Gebouwen 2020-2023.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF3 / Koning

Kennisgeving aan PS van de overlegreactie op
voorontwerpbestemmingsplan ‘Dierenpension - Oude Polder’,
gemeente Pijnacker-Nootdorp

PZH-2021-766323663

Advies
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1.

Vast te stellen de brief aan Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Pijnacker-Nootdorp betreffende de overlegreactie op het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Dierenpension Oude Polder’.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden
geïnformeerd over de overlegreactie die is uitgegaan op het
voorontwerpbestemmingsplan 'Dierenpension - Oude Polder' van de
gemeente Pijnacker-Nootdorp.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan PS waarin zij
worden geïnformeerd over de overlegreactie die is uitgegaan op het
voorontwerpbestemmingsplan 'Dierenpension - Oude Polder' van de
gemeente Pijnacker-Nootdorp
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF4 / Koning

Srg wijzigingsbesluit deelplafonds, wijzigingsbesluit teksten in de Srg en
openstellingsbesluit par. 2.3

PZH-2021-764801157

Advies
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling Groen
Zuid-Holland 2016 paragraaf 2.9, paragraaf 2.10 en artikel 3.23
Werkingsduur en overgangsrecht;
2. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het Besluit vaststelling
deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020;
3. Vast te stellen het Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering
biotoop grutto en patrijs 2021 met een deelplafond van €
1.100.000,00;
4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale
Staten worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van
Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 paragraaf 2.9, paragraaf
2.10 en artikel 3.23, het Besluit tot wijziging van het Besluit
vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020 en het
Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en
patrijs 2021;
5. Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad in werking treden
het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016
paragraaf 2.9, paragraaf 2.10 en artikel 3.23, het Besluit tot wijziging
van het Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020 en
het Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en
patrijs 2021;
6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Besluit tot wijziging
van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 paragraaf 2.9,
paragraaf 2.10 en artikel 3.23, het Besluit tot wijziging van het Besluit
vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020 en het
Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en
patrijs 2021.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF5 / Baljeu

Mandaatbesluit GS voor Staatsbosbeheer

PZH-2021-765305426

Advies
1. Vast te stellen het Mandaat- en volmachtbesluit provincie ZuidHolland voor Staatsbosbeheer 2021, voor zover het de bevoegdheid
van gedeputeerde staten betreft;
2. Het Mandaat- en volmachtbesluit provincie Zuid-Holland voor
Staatsbosbeheer 2021 na medeondertekening door de commissaris
van de Koning bekend te maken door plaatsing van bijgevoegde
publicatieteksten in het Provinciaal blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Mandaat- en
volmachtbesluit provincie Zuid-Holland voor Staatsbosbeheer 2021
N.B.: De CdK zal na besluitvorming door Gedeputeerde Staten ten aanzien
van bovenvermeld voorstel gevraagd worden het Mandaat- en
volmachtbesluit provincie Zuid-Holland voor Staatsbosbeheer 2021, voor
zover het zijn bevoegdheid betreft, mede te ondertekenen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF6 / Bom-Lemstra

Besluiten LEADER subsidie t.b.v. transitieperiode (POP3+)

PZH-2020-756399440

Advies
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER ZuidHolland 2021-2022;
2. Vast te stellen het Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor
2021 voor POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland;
3. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit
POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland;
4. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het instellingsbesluit van de
Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland;
5. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het instellingsbesluit van de
Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden;
6. Vast te stellen de brief aan de Lokale Actiegroep Holland Rijnland
waarmee de Lokale Actiegroep wordt geïnformeerd over het akkoord
op de wijzigingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie Holland
Rijnland;
7. Vast te stellen de brief aan de Lokale Actiegroep Polders met Waarden
waarmee de Lokale Actiegroep wordt geïnformeerd over het akkoord
op de wijzigingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie Polders met
Waarden;
8. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER ZuidHolland 2021-2022, Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor
2021 voor POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland, Openstellingsbesluit
POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland, Besluit tot wijziging van
het instellingsbesluit van de Lokale Actiegroep LEADER Holland
Rijnland en het Besluit tot wijziging van het instellingsbesluit van de
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Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden worden gepubliceerd
in het Provinciaal Blad;
9. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale
Staten worden geïnformeerd over het Openstellingsbesluit POP-3
projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022, Besluit tot vaststelling van
de deelplafonds voor 2021 voor POP-3 projecten LEADER ZuidHolland, Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER ZuidHolland, Besluit tot wijziging van het instellingsbesluit van de Lokale
Actiegroep LEADER Holland Rijnland en het Besluit tot wijziging van
het instellingsbesluit van de Lokale Actiegroep LEADER Polders met
Waarden;
10. Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad in werking treden
het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 20212022, Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2021 voor POP3 projecten LEADER Zuid-Holland, Openstellingsbesluit POP-3 lopende
kosten LEADER Zuid-Holland, Besluit tot wijziging van het
instellingsbesluit van de Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland en
het Besluit tot wijziging van het instellingsbesluit van de Lokale
Actiegroep LEADER Polders met Waarden;
11. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit
POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022, Besluit tot
vaststelling van de deelplafonds voor 2021 voor POP-3 projecten
LEADER Zuid-Holland, Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten
LEADER Zuid-Holland, Besluit tot wijziging van het instellingsbesluit
van de Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland en het Besluit tot
wijziging van het instellingsbesluit van de Lokale Actiegroep LEADER
Polders met Waarden
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF7 / Bom-Lemstra

Beslissing op bezwaar van Power Plant Rotterdam B.V. tegen de last
onder dwangsom van 29 mei 2020

PZH-2021-765472246

Advies
1. Gegrond te verklaren, voor zover gericht tegen de
begunstigingstermijn, de bezwaren van Power Plant Rotterdam B.V.
van 9 juli 2020, aangevuld met bezwaargronden bij brief van 13
augustus 2020, tegen het besluit van 29 mei 2020, met kenmerk
9999168975_9999791392, conform het advies van de
bezwarencommissie.
2. Voor het overige het bestreden besluit van 29 mei 2020 in stand te
houden.
3. Af te wijzen het verzoek om proceskostenvergoeding.
4. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Power Plant
Rotterdam B.V..
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op de
bezwaren van Power Plant Rotterdam B.V..
Vastgesteld conform advies.

Besluit
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CF8 / Bom-Lemstra

Instellen hoger beroep tegen uitspraak rechtbank Den Haag inzake
faunabeheerplan knobbelzwaan

PZH-2021-766632911

Advies
1. Vast te stellen het procesbesluit tot het instellen van hoger beroep
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag d.d. 5 januari 2021
inzake het faunabeheerplan voor de knobbelzwaan.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het hoger beroep
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag d.d. 5 januari 2021
inzake het faunabeheerplan voor de knobbelzwaan.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het instellen van hoger
beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag d.d. 5 januari
2021 inzake het faunabeheerplan voor de knobbelzwaan.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF9 / Bom-Lemstra

Brief aan GS Noord-Holland over instemming met goedkeuringsbesluit
faunabeheerplan damherten

PZH-2021-765586948

Advies
1. In te stemmen met het besluit van het college van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland tot goedkeuring van het Faunabeheerplan
damherten Duingebieden Noord- en Zuid-Holland 2020-2026.
2. Niet in te stemmen met de door het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland opgenomen beperking van de beheerperiode voor
zover deze beperking betrekking heeft op het grondgebied van de
provincie Zuid-Holland.
3. Niet in te stemmen met de door het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland opgenomen voorwaarden met betrekking tot
vergunningen en ontheffingen die worden aangevraagd ten behoeve
van het beheer van damherten voor zover deze vergunningen en
ontheffingen betrekking hebben op het grondgebied van de provincie
Zuid-Holland.
4. Vast te stellen de brief aan het college van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland inzake de instemming met het besluit tot goedkeuring
van het faunabeheerplan voor de damherten.
5. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake de instemming
met het goedkeuringsbesluit van het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland en het toezenden van het faunabeheerplan voor
de damherten.
6. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan het college
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake de instemming
met het besluit tot goedkeuring van het faunabeheerplan voor de
damherten.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF10 / Vermeulen

Samenwerkingsovereenkomst ROV-ZH 2021-2024

PZH-2021-765551109

Advies
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst ROV-ZH 2021-2024
tussen de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (MRDH)
N.B. Aangezien de Commissaris van de Koning na rechtsgeldige
besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is
het advies aan hem om een machtiging af te geven aan de heer
Vermeulen, gedeputeerde verkeer en vervoer, bestuur en maatschappij,
vergunningverlening en IPO-bestuur van de Provincie Zuid-Holland om de
samenwerkingsovereenkomst met de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (MRDH) namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF11 / Potjer

Motie onderzoek naar bijen dodende insecticiden (844)

PZH-2021-765901011

Advies
1. Vast te stellen brief aan Provinciale Staten waarmee GS uitvoering
geven aan het op 9 september 2020 vastgestelde behandelvoorstel
voor de motie “Onderzoek naar bijen dodende insecticiden”(844).
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin is opgenomen op
welke wijze GS antwoord geven op de motie “Onderzoek naar bijen
dodende insecticiden”.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF12 / Potjer

Brief met monitoringsinformatie voortgang implementatie
Omgevingswet tbv IC 17 maart 2021

PZH-2021-766490088

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de
monitoringsinformatie over de voortgang van de implementatie van
de Omgevingswet ter kennisname wordt voorgelegd.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor het voorstel
monitoringsinformatie over de voortgang van de implementatie van
de Omgevingswet.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de
stukken in lijn te brengen met de nieuwste monitor.
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SV1 / Vermeulen

Beantwoording Statenvragen 3716 PvdD Vervuiling bodemwater bij
aanleg verbinding A13 A16

PZH-2021-766991467

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer
3716 van de PvdD over vervuiling bodemwater bij de aanleg van de
verbinding A13 A16
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen met nummer 3716 van de PvdD over vervuiling
bodemwater bij de aanleg van de verbinding A13 A16

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV2 / Potjer

Beantwoording Statenvragen 3717 SP Uitstel verbod chemische gewasbeschermingsmiddelen

PZH-2021-766206275

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3717 SP Uitstel verbod chemische gewasbeschermingsmiddelen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen 3717 SP - Uitstel verbod chemische
gewasbeschermingsmiddelen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV3 / Bom-Lemstra

Beantwoording Statenvragen 3718 VVD - Onnodig lijden aangereden
wild door papieren probleem

PZH-2021-766836153

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen nr. 3718 van de
VVD over onnodig lijden aangereden wild door papieren probleem.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen nr. 3718 van de VVD over onnodig lijden aangereden
wild door papieren probleem.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV4 / Vermeulen

Beantwoording Statenvragen 3719 Arriva lijn 470 Alphen-Schiphol

PZH-2021-765901299

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3719 van de SP
over drukte op Arriva Lijn 470 in januari 2021.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van Statenvragen 3719 van de
SP over drukte op Arriva Lijn 470 in januari 2021.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 16 FEBRUARI 2021
Besluitenlijst van de vergadering 9 februari 2021 vastgesteld.

SV5 / Koning

Beantwoording Statenvragen 3720 Strandbebouwing bij Kijkduin

PZH-2021-766092020

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording statenvragen 3720 over
strandhuisjes bij Kijkduin, gemeente Den Haag.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoorde
statenvragen met betrekking tot de strandhuisjes bij Kijkduin,
gemeente Den Haag.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV6 / Bom-Lemstra

Beantwoording statenvragen 3723 PvdD - Tijdelijk jachtverbod vanwege
extreme weersomstandigheden

PZH-2021-766970340

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer
3723 van de PvdD - Tijdelijk jachtverbod vanwege extreme
weersomstandigheden.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen met nummer 3723 van de PvdD - Tijdelijk jachtverbod
vanwege extreme weersomstandigheden.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

