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A1 / Koning Woon-werkakkoord Schiedam Nieuw Mathenesse en provincie Zuid-
Holland 
 

PZH-2021-768064504 Advies 
1. Aan te gaan het woon-werkakkoord met de gemeente Schiedam gelet 

op de transformatie van het noordelijk deel van Nieuw Mathenesse.  
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin zij worden 

geïnformeerd over het woon-werkakkoord met gemeente Schiedam.  
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie 

gegeven wordt over het voornemen een woon-werkakkoord te 
sluiten met gemeente Schiedam.  

 
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 mevrouw Koning, gedeputeerde 
wonen en ruimtelijke ordening en mevrouw de Zoete, gedeputeerde voor 
Economie, Cultuur en erfgoed, Personeel en organisatie, luchtvaart en 
grondzaken van de Provincie Zuid-Holland een machtiging te geven het 
woon-werkakkoord met Schiedam namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A2 / Koning Woon-werkakkoord gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk en provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2021-768069678 Advies 
1. Aan te gaan het woon-werkakkoord met de gemeenten Delft, Den 

Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gelet op bestaande en 
nieuwe transformatielocaties.  

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten (PS), waarin zij worden 
geïnformeerd over het woon-werkakkoord met gemeenten Delft, Den 
Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie 
gegeven wordt over het voornemen een woon-werkakkoord te 
sluiten met gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en 
Rijswijk.  

 
N.B.: Op grond van artikel 3, onder b van de beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt dit besluit met de daarbij 
behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot het moment dat het 
woon-werkakkoord met de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-
Voorburg en Rijswijk door alle partijen zijn ondertekend. 
 
Aangezien de Commissaris van de Koning na rechtsgeldige besluitvorming 
door Gedeputeerde Staten (GS), bevoegd is de juridische binding aan te 
gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan mevrouw 
Koning, gedeputeerde wonen en ruimtelijke ordening en mevrouw de 
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Zoete, gedeputeerde voor Economie, Cultuur en erfgoed, Personeel en 
organisatie, luchtvaart en grondzaken van de Provincie Zuid-Holland een 
machtiging te geven het woon-werkakkoord met Delft, Den Haag, 
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / De Zoete Onderzoeksplan 2021 Eenheid Audit en Advies met bijbehorende Audit 
Charter 2021 
 

PZH-2021-767780111 Advies 
1. Vast te stellen het Onderzoeksplan 2021 Eenheid Audit en Advies met 

bijbehorende Audit Charter 2021. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij in kennis 

worden gesteld van het Onderzoeksplan 2021 Eenheid Audit en 
Advies met bijbehorende Audit Charter 2021. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het 
Onderzoeksplan 2021 Eenheid Audit en Advies met bijbehorende 
Audit Charter 2021. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
Onderzoeksplan: 
- Bij het onderdeel ‘Prioritering van onderwerpen’ een nadere 
onderbouwing toe te voegen waarom een onderzoek wel of niet is 
opgenomen in de programmering van 2021. GS willen een betere 
duiding van de criteria die zijn gehanteerd bij de prioritering van de 
onderzoeken; 
- De naam van de opdracht ‘Governance PAS’ anders te formuleren, 
omdat het PAS van tafel is.  

 
 

A4 / De Zoete Aanbieding rapportage Erfgoedmonitor 2017-2020 
 

PZH-2021-767397883 Advies 
1. In te stemmen met de rapportage Erfgoedmonitor Zuid-Holland 2020; 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Erfgoedmonitor 

Zuid-Holland 2020 en de beantwoording van de vraag van Provinciale 
Staten over het benodigde budget voor de restauratie van 
rijksmonumenten; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin de rapportage 
Erfgoedmonitor Zuid-Holland 2020 wordt toegelicht. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan PS een passage toe te voegen over de samenhang met 
de werkzaamheden van gemeenten op dit terrein en dat er met de 
betreffende gemeenten nog uitvoerig gecommuniceerd wordt; 
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- In de Erfgoedmonitor in het ‘Voorwoord’ bij de ondertekening toe te 
voegen ‘Namens het college van Gedeputeerde Staten’. 

 
 

A5 / Potjer Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 
2021 
 

PZH-2021-764102885 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS, waarin zij geïnformeerd worden over 

de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid 
voorjaar 2021”.  

2. Vast te stellen de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda 
Omgevingsbeleid voorjaar 2021” waarin actualisaties zijn opgenomen 
ten aanzien van wijzigingen en ontwikkelingen van het 
Omgevingsbeleid. 

3. Vast te stellen de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda 
Omgevingsbeleid voorjaar 2021 overzicht per kwartaal” waarin een 
overzicht staat per kwartaal van de onderwerpen die op de 
geactualiseerde versie LTA Omgevingsbeleid voorjaar 2021 staan.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
“Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid 
voorjaar 2021”. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
Geactualiseerde versies LTA ten aanzien van de kwartalen te 
verduidelijken of het kwartaal dat genoemd wordt (Q1–Q4), gaat over 
behandeling in GS, aanbieding aan PS of behandeling in de 
commissie/PS. 

 
 

A6 / Bom-Lemstra Mandaat tot medeondertekening regionale aanvragen i.h.k.v. de 
Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021 – 2027 
 

PZH-2021-766345404 Advies 
1. Vast te stellen, het Mandaatbesluit Tijdelijke impulsregeling 

klimaatadaptatie 2021–2027. 
2. Het Mandaatbesluit Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–

2027 bekend te maken door plaatsing in het provinciaal blad. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel tot 

vaststelling van het Mandaatbesluit Tijdelijke impulsregeling 
klimaatadaptatie 2021–2027. 

 
N.B. Aangezien de Commissaris van de Koning ingevolge artikel 176, lid 1 
van de Provinciewet bevoegd is de Provincie in en buiten rechte te 
vertegenwoordigen, zal de commissaris gelet op het bepaalde in artikel 
176, lid 2 van de Provinciewet gevraagd worden de gedeputeerde van de 
provincie Zuid-Holland die zitting heeft in de bestuurlijke tafels van de 
zogenoemde DPRA werkregio’s, alsmede diens formele plaatsvervanger in 
die functie, te machtigen om de betreffende aanvragen namens de 
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provincie te ondertekenen, nadat daartoe hetzij in bestuurlijk mandaat, 
hetzij door het voltallige college rechtsgeldig is besloten.    
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A7 / Bom-Lemstra GS reactie op advies van de adviescommissie VTH 
 

PZH-2021-769957283 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het advies van de 

Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het advies van de 

Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in 
afstemming met dhr. Vermeulen in de brief aan PS: 
- Een steviger passage op te nemen over de financiële kant; 
- Op p.3 een scherpere formulering op te nemen ten aanzien van de 
ketenverantwoordelijkheid en het BRZO-deel, conform de door mevr. 
Bom-Lemstra in GS gegeven toelichting. 

 
 

CF1 / Smit Bestuursovereenkomst 2022 generiek interbestuurlijk toezicht 
 

PZH-2021-767040010 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan alle Zuid-Hollandse gemeenten over het 

voornemen om voor het generieke interbestuurlijk toezicht een 
nieuwe bestuursovereenkomst aan te gaan. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voornemen om voor 
het generieke interbestuurlijk toezicht een nieuwe 
bestuursovereenkomst aan te gaan. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Bom-Lemstra Beslissing op bezwaar van Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V. 
inzake vijf lasten onder dwangsom 
 

PZH-2021-767027012 Advies 
1. De bezwaren van Wagro B.V. van 18 augustus 2020 tegen het besluit 

van 20 juli 2020 met kenmerk 2020193188 deels gegrond en deels 
ongegrond te verklaren. 

2. Te herroepen de last die ziet op de overtreding ten aanzien van het 
innemen van te veel agrarisch afval (last 3 in het besluit van 20 juli 
2020, met kenmerk 2020193188). 

3. Conform het advies van de bezwarencommissie vanwege de 
overzichtelijkheid en leesbaarheid in de beslissing op bezwaar het 
gehele besluit, tot het opleggen van lasten onder dwangsom, te 
vervangen en op te nemen. 
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4. In te willigen het verzoek om proceskostenvergoeding. 
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar 

van Wagro B.V. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Intrekking van reactieve aanwijzing op bestemmingsplan Vliethaven 
gemeente Leidschendam-Voorburg 
 

PZH-2021-769000728 Advies 
1.  Vast te stellen het besluit om de reactieve aanwijzing in te trekken 

ten aanzien van het bestemmingsplan Vliethaven van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg, onder voorwaarde dat het Woon-
werkakkoord Light Haaglanden wordt ondertekend door de 
gemeenten Delft, Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. 

2.  Vast te stellen de brief aan raad van de gemeente Leidschendam-
Voorburg waarmee zij wordt geïnformeerd over de intrekking van de 
reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan 
Vliethaven. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het intrekken van de 
reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan 
Vliethaven van de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

 
N.B. Op grond van artikel 3, onder d van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt dit besluit/brief met de daarbij 
behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot het moment van 
verzending van de brief aan de raad van de gemeente Leidschendam-
Voorburg. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Smit Beantwoording Statenvragen 3727 Economie Zuid-Holland 
 

PZH-2021-769074460 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3727 met 

betrekking tot Economie Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3727 met betrekking tot Economie Zuid-
Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV2 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3728 van de PvdD over vervoer en uit het 
lijden verlossen van gewonde in het wild levende dieren 
 

PZH-2021-769447516 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen nr. 3728 van 

de PvdD over vervoer en uit het lijden verlossen van gewonde in het 
wild levende dieren 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
Statenvragen nr. 3728 van de PvdD over vervoer en uit het lijden 
verlossen van gewonde in het wild levende dieren 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Koning Beantwoording schriftelijke vragen 3729 PVV Duidelijkheid inzake 
datacenters 
 

PZH-2021-769168223 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3729 fractie 

PVV over duidelijkheid inzake datacenters. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting beantwoording Statenvragen 

3729 fractie PVV over duidelijkheid inzake datacenters. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
publiekssamenvatting de juiste partij te noemen die de vragen gesteld 
heeft.  

 
 

SV4 / Smit Statenvragen VVD 3730 Digitaal data-onderzoek naar criminele 
indicatoren bedrijventerreinen 
 

PZH-2021-769992030 Advies 
1.  Vast te stellen de Beantwoording Statenvragen 3730 van de fractie 

VVD inzake Digitaal data-onderzoek naar criminele indicatoren 
bedrijventerreinen. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Beantwoording 
Statenvragen 3730 van de fractie VVD inzake Digitaal data-onderzoek 
naar criminele indicatoren bedrijventerreinen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 


