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A1 / Baljeu Verlenging van de wijziging van de Beleidsregel M&O zodat 
subsidieontvangers niet extra worden benadeeld als ze vanwege de 
uitbraak van COVID-19 niet in staat zijn hun subsidieverplichtingen na te 
komen 
 

PZH-2021-767568805 Advies 
1. Vast te stellen de wijziging van de Beleidsregel ter voorkoming van 

misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking vanwege de 
uitbraak van COVID-19; 

2. Te bepalen dat de wijziging van de Beleidsregel ter voorkoming van 
misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking vanwege de 
uitbraak van COVID-19 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de 
Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij 
subsidieverstrekking vanwege de uitbraak van COVID-19. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A2 / Koning Vaststellen diverse subsidieregelingen woningbouw 
 

PZH-2021-768917433 Advies 
1. Vast te stellen de Subsidieregeling sociale woningbouw regio 

Haaglanden Zuid-Holland, zoals opgenomen in bijlage 2. 
2. Vast te stellen de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland 

Rijnland Zuid-Holland, zoals opgenomen in bijlage 3. 
3. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland, zoals 
opgenomen in bijlage 4. 

4. Vast te stellen de Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en 
middenhuur Zuid-Holland, zoals opgenomen in bijlage 5. 

5. Vast te stellen de Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland, 
zoals opgenomen in bijlage 6. 

6. Te bepalen dat de in besluitnummer 1, 2, 4 en 5 genoemde 
subsidieregelingen en in besluitnummer 3 genoemde wijzigingsbesluit 
bekend worden gemaakt door publicatie in het Provinciaal blad. 

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 
vaststellen van de Subsidieregeling sociale woningbouw regio 
Haaglanden Zuid-Holland, Subsidieregeling sociale woningbouw regio 
Holland Rijnland Zuid-Holland, Subsidieregeling knelpuntenpot sociale 
huur en middenhuur Zuid-Holland en de Subsidieregeling Vliegende 
Brigade Zuid-Holland en wijziging van de Subsidieregeling spreiding 
sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland. 

8. Vast te stellen de GS-brief waarin drie toezeggingen worden afgedaan 
die verband hebben met de subsidieregelingen 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten op pagina 1 bij punt 1 “Te onderzoeken hoe 
voorkomen kan worden” te verwijderen en dit te vervangen door “Te 
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voorkomen ….” en hetgeen hierover is opgenomen op pagina 2 hiermee 
in overeenstemming te brengen. 

 

 
 

A3 / Koning Ruimtelijk beleid Wind en zon op land en besluitvormingsproces 
 

PZH-2021-767639043 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het ruimtelijke 

beleid wind en zon op land en het besluitvormingsproces. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting het ruimtelijke beleid wind en 

zon op land en het besluitvormingsproces. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A4 / Bom-Lemstra Overeenkomst ‘Nederland Plant Bomen’ met Evangelische Omroep 
 

PZH-2021-767032660 Advies 
1. Aan te gaan de overeenkomst Nederland Plant Bomen met de 

Vereniging De Evangelische Omroep, gevestigd aan de Oude 
Amersfoortseweg 79, 1213 AC te Hilversum . 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 
aangaan van de overeenkomst Nederland Plant Bomen. 

 
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, een machtiging af te geven aan ambtelijk 
opdrachtgever voor de opgave Gezond en Veilig bij de provincie Zuid-
Holland, om de overeenkomst ‘Nederland Plant Bomen’ met de 
Vereniging Evangelische Omroep, namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
aanbrengen van tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang. 
 

 
 

A5 / Koning Reactie op het regionaal woningbouwprogramma 2020 van de 
woningmarktregio’s Drechtsteden, Goeree-Overflakkee, Hoeksche 
Waard, Holland Rijnland en Midden Holland en de toelichting 
actualisatie woningbouwprogramma 2021 Drechtsteden, Goeree-
Overflakkee, Haaglanden, Hoeksche Waard, Holland Rijnland, Midden 
Holland Haaglanden en Rotterdam 
 

PZH-2021-769699335 Advies 
1. Vast te stellen de brief 'Reactie woningbouwprogramma 

Drechtsteden' aan het bestuur van de regio Drechtsteden, waarmee 
wordt ingestemd met de behoefteonderbouwing van de 
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woningbouwplannen in de categorie 1 van het 
woningbouwprogramma 2020 in de periode tot en met 2030 inclusief 
bijlage 1 met de inhoudelijke toelichting op het aanvaarden van het 
woningbouwprogramma en bijlage 2 met een toelichting op de 
actualisatie van het regionale woningbouwprogramma 2021; 

2. Vast te stellen de brief ‘Reactie op het woningbouwprogramma van de 
Woningmarktregio 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 van het 
woningbouwprogramma 2020 in de periode tot en met 2030, inclusief 
bijlage 1 met de inhoudelijke toelichting op het aanvaarden van het 
woningbouwprogramma en bijlage 2 met een toelichting op de 
actualisatie van het regionale woningbouwprogramma 2021; 

3. Vast te stellen de brief ‘Reactie op het woningbouwprogramma van de 
woningmarktregio Hoeksche Waard’ aan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard, 
waarmee wordt ingestemd met de behoefteonderbouwing van de 
woningbouwplannen in de categorieën 1 en 2 van het 
woningbouwprogramma 2020 in de periode tot en met 2030 inclusief 
bijlage 1 met de inhoudelijke toelichting op het aanvaarden van het 
woningbouwprogramma en bijlage 2 met een toelichting op de 
actualisatie van het regionale woningbouwprogramma 2021; 

4. Vast te stellen de brief ‘Reactie op het woningbouwprogramma van de 
woningmarktregio 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 2020 in de periode tot en met 
2030 inclusief bijlage 1 met de inhoudelijke toelichting op het 
aanvaarden van het woningbouwprogramma en bijlage 2 toelichting 
op de actualisatie van het regionale woningbouwprogramma 2021; 

5. Vast te stellen de brief ‘Reactie op het Woningbouwprogramma van 
de Woningmarktregio Midden-Holland’, waarmee het 
woningbouwprogramma 2020 wordt aangehouden en de regio 
gevraagd wordt een geactualiseerd woningbouwprogramma in te 
dienen per 1 juli 2021; 

6. Vast te stellen de brief aan Haaglanden over ‘Toelichting actualisatie 
regionaal woningbouwprogramma 2021’; 

7. Vast te stellen de brief aan Rotterdamse regio over ‘Toelichting 
actualisatie regionaal woningbouwprogramma 2021’; 

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

9. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie wordt 
gegeven over de reactie op de regionale woningbouwprogramma’s 
van de regio’s Drechtsteden, Holland Rijnland en Midden-Holland en 
de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard en de 
toelichting op het actualiseren van het woningbouwprogramma 2021 
en de brieven aan Haaglanden en Rotterdamse regio met de 
toelichting actualisatie regionaal woningbouwprogramma 2021. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-de indieningstermijn van de regionale woningbouwprogramma’s in de 
stukken aan te passen naar 15 september 2021; 

-aan de brief aan Provinciale Staten een zin toe te voegen met de 

strekking dat het wellicht niet mogelijk is om dit jaar eenzelfde 

hoeveelheid woningen als het afgelopen jaar is gerealiseerd toe te 

voegen, gelet op de stikstofregelgeving.  

 
 

A6 / Potjer Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid 
 

PZH-2021-769680819 Advies 
1. Vast te stellen de ontwerp wijziging van de Omgevingsvisie, in het 

kader van de Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid 
2. Vast te stellen de ontwerp wijziging van de Omgevingsverordening, in 

het kader van de Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid 
3. Vast te stellen de ontwerp wijziging van het Omgevingsprogramma, in 

het kader van de Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid 
4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de ontwerp 

Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid ter kennisname wordt 
aangeboden 

5. Te bepalen dat de Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid na 
bespreking in Provinciale Staten wordt vrijgegeven voor 
terinzagelegging 

6. Vast de stellen de publiekssamenvatting over de ontwerp Herziening 
2021 van het Omgevingsbeleid 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

-in de brief aan Provinciale Staten op te nemen dat inhoudelijke 

bespreking van deze stukken eerder dan 23 juni 2021, bij voorkeur in 

april 2021 moet plaatsvinden, omdat dit anders zou betekenen dat de 

inspraak pas na het zomerreces, kan plaatsvinden; 

-nog wijzigingen in de stukken aan te kunnen brengen na de bespreking 

van de vaststelling van het Omgevingsbeleid 2020 dat op 30 maart 2021 

op de collegevergadering geagendeerd staat;  

-de term “landschappen” richting Provinciale Staten te verduidelijken in 

die zin dat het een beoordelingskader vormt voor dat specifieke type 

gebied, of woorden van gelijke strekking; 

- in het Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid de positie van de 

Haven Rotterdam als grote ruimtevrager duidelijker tot uitdrukking te 

laten komen; 

-in het Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid de grijze arcering van 

tekstdelen te verwijderen; 

-een “was wordt tabel” voor Provinciale Staten toe te voegen aan de 

stukken. Deze tabel wordt pas na de inspraak gemaakt; 

-in het Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid niet een percentage 

te noemen ten aanzien van sociale woningbouw en betaalbare 

woningen maar aan te geven, dat de regio zelf een doel dient te stellen 
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en, wanneer de regio zelf niet met realistisch doel komt, de Provincie 

met een normering komt.   

 

 
 

A7 / Baljeu Vaststelling Uitvoeringsagenda Stikstof 
 

PZH-2021-770971107 Advies 
1. Vast te stellen de "Uitvoeringsagenda Stikstof"; 
2. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten, waarmee 

"Uitvoeringsagenda Stikstof" ter kennisname wordt aangeboden; 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vaststellen 

"Uitvoeringsagenda Stikstof". 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
Uitvoeringsagenda Stikstof: 

-de taartgrafieken aan te passen in die zin dat ze met de klok mee te 

lezen zijn; 

-op o.m. op pagina 7 de Haven en landbouw uitdrukkelijker op te 

nemen; 

-het voorbeeld van Warmtelinq op pagina 7 en 28 niet expliciet te 

vermelden.  

-de mogelijkheid van het terugbrengen van de maximum snelheid van 

100 naar 80 kilometer per uur bij de N wegen, bijvoorbeeld bij 

Noordwijk, te benoemen; 

-op pagina 28 bij “Zicht op ontwikkeling van “stikstof-ruimte” voor 

programmering tot 2035” het jaartal aan te passen in 2030, nadat is 

nagegaan of dit laatste jaartal klopt;  

- ten aanzien van de GGA Biesbosch toe te voegen dat hierin wordt 

samengewerkt met de Provincie Noord Brabant; 

-op pagina 31 ten aanzien van de gerichte opkoopregeling te benoemen 

dat dit op basis van vrijwilligheid is en dat dit onderwerp onderhevig is 

aan jurisprudentie op dit gebied; 

-tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen. 

 

 
 

CF1 / Vermeulen Wijzigingsovereenkomst verbreding A20 Nieuwerkerk ad IJssel – Gouda 
 

PZH-2021-768192103 Advies 
1. Aan te gaan de Wijzigingsovereenkomst A20 Nieuwerkerk aan den 

IJssel - Gouda met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de 
gemeenten Gouda, Waddinxveen en 

 Zuidplas en het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de Staten 
geïnformeerd worden over het aangaan van de 
Wijzigingsovereenkomst A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda. 
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3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan van de 
Wijzigingsovereenkomst A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda. 

 
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 dhr. F. Vermeulen, 
gedeputeerde Verkeer en vervoer van de Provincie Zuid-Holland, om de 
Wijzigingsovereenkomst A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda met het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeenten Gouda, 
Waddinxveen en Zuidplas en het Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Vermeulen Verkenning Nieuwe Tolbrug, brief MRDH Richtlijn Vaarwegen 2020 
 

PZH-2021-764805664 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan MRDH over vaarwegrichtlijnen, erfgoed en 

ruimtelijke kwaliteit in verkenningsfase en aantonen van veiligheid 
door MRDH; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief waarmee MRDH 
wordt geïnformeerd over vaarwegrichtlijnen, erfgoed en ruimtelijke 
kwaliteit in verkenningsfase en aantonen van veiligheid door MRDH. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Vermeulen GS-brief Katwijk vertramming 
 

PZH-2021-765106068 Advies 
1. Vast te stellen de brief over afspraken bestuursovereenkomst PZH-

Katwijk HOV ten aanzien van mogelijke vertramming aan gemeente 
Katwijk. 

2. Vast te stellen de begeleidende brieven aan de gemeente Leiden, 
Oegstgeest, Noordwijk, de regio Holland Rijnland en het Leids 
Universitair Medisch Centrum bij het afschrift aan de gemeente 
Katwijk.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over afspraken 
bestuursovereenkomst PZH-Katwijk HOV ten aanzien van mogelijke 
vertramming. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de 

brief aan Provinciale Staten de afspraak uit het BO MIRT afspraak toe te 

voegen. 
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CF4 / Vermeulen Addendum BOK viersporigheid Schiedam 
 

PZH-2021-768921284 Advies 
1. Aan te gaan het addendum bij de bestuursovereenkomst 

Viersporigheid Schiedam met het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over het addendum 
bij de bestuursovereenkomst Viersporigheid Schiedam. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het addendum bij de 
bestuursovereenkomst Viersporigheid Schiedam. 

 
Aangezien de CdK bevoegd is om, na rechtsgeldige besluitvorming door 
GS, de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een 
machtiging te doen afgeven aan dhr. F. Vermeulen, gedeputeerde van 
Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland, om de 
Bestuursovereenkomst Viersporigheid Schiedam te ondertekenen met 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 

brief aan Provinciale Staten onder “Aanvullende Bestuurlijke Afspraak” 

te verduidelijken dat wanneer de onderhouds- en beheerskosten 

worden weggestreept tegen de investeringslasten er per saldo op 

hetzelfde wordt uitgekomen.  

 

 
 

CF5 / De Zoete Aangaan van Professioneel Statuut advocaat mw. mr. J.C. Verlinden-
Bijlsma 
 

PZH-2021-768114357 Advies 
1. Aan te gaan het Professioneel Statuut met advocaat in loondienst mw. 

mr. J.C. Verlinden-Bijlsma. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot 

ondertekening van het Professioneel Statuut met advocaat in 
loondienst mw. mr. J.C. Verlinden-Bijlsma. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Potjer Natuurbeheerplan 2022 
 

PZH-2021-769841703 Advies 
1.  Vast te stellen het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 inclusief de 

bijlagen Kaart 1 t/m 8. 
2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden 

geïnformeerd over het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022, inclusief de 
bijlagen: kaart 1 t/m 8 en Was-wordt tabel. 
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3.  Te bepalen dat het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 inclusief de 
bijlagen, gedurende zes weken na de vaststelling door Gedeputeerde 
Staten ter inzage wordt gelegd en deze terinzagelegging in het 
Provinciaal Blad wordt aangekondigd. 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Ontwerp 
Natuurbeheerplan 2022. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Baljeu Voorstel benoemen mogelijke pilotprojecten mbt warmteopslag MTO 
HTO in de bodem 
 

PZH-2021-768863099 Advies 
1. Vast te stellen dat de onderstaande projecten als pilotprojecten voor 

Midden en Hogere temperatuur Opslag gezien worden:  
- Experimentele HTO bij ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy’ 
(RCSG); 
- WINDOW-project Rotterdam Nesselande (Eneco, Provincie Zuid-
Holland, Shell);  
- WINDOW-project Delft TU (TUD, Engie); 
- en 3 projecten van Wayland Energy. 

2. Opdracht te verlenen aan de Omgevingsdienst Haaglanden om de 
(waterwet)vergunningen voor deze projecten voor te bereiden en 
uiteindelijk de te verlenen vergunningen conform de procedures aan 
GS ter besluitvorming voor te leggen. 

3. Vast te stellen de brief waarmee de omgevingsdienst Haaglanden op 
de hoogte wordt gesteld van het bovenstaande..  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting Voorstel benoemen mogelijke 
pilotprojecten met betrekking tot warmteopslag MTO HTO in de 
bodem. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Baljeu Ondertekenen regiobrief onderzeebootorder 
 

PZH-2021-770987329 Advies 
1. In te stemmen met het mede ondertekenen van de regiobrief 

‘aanbesteding vervanging Walrusklasse’ als blijk van steun voor de 
redeneerlijn richting het rijk. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de 
besluitvorming over het mede ondertekenen van de regiobrief 
‘aanbesteding vervanging Walrusklasse’.  

 
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 J. Baljeu, 
gedeputeerde Transitie Haven en Industrie van de Provincie Zuid-Holland, 
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om de regiobrief inzake aanbesteding vervanging Walrusklasse namens 
de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 
Te besluiten om bijgaande documenten op basis van artikel 3 lid c van de 
Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 niet actief openbaar 
te maken tot het moment van afronding van het lobbytraject. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Koning Procesbesluit civielrechtelijke procedure inzake schadeclaim weigering 
ontheffing tijdelijke caravanstalling gemeente Zuidplas 
 

PZH-2021-769992921 Advies 
1. In te stemmen met het voorstel om het verweer in handen te geven 

aan het kantoor Van der Feltz advocaten om de Provincie Zuid-Holland 
te laten vertegenwoordigen in de civielrechtelijke  procedure bij de 
rechtbank Den Haag met betrekking tot de schadeclaim “weigering 
ontheffing tijdelijke caravanstalling gemeente Zuidplas”. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel om het 
verweer in handen te geven aan het kantoor Van der Feltz advocaten 
met betrekking tot de schadeclaim “weigering ontheffing tijdelijke 
caravanstalling gemeente Zuidplas”. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3731 PvdD uitsterven soorten 
zoetwatervissen 
 

PZH-2021-770612841 Advies 
1. Vaststellen de beantwoording van Statenvragen 3731 PvdD 

betreffende uitsterven soorten zoetwatervissen. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Statenvragen 

3731 met betrekking tot uitsterven soorten zoetwatervissen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Bom-Lemstra Beantwoording Statenvragen 3732 PvdD - meerdere verloren hogere 
beroepszaken inzake ontheffingverlening doden wilde dieren 
 

PZH-2021-771171332 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen nr. 3732 van de 

PvdD over meerdere verloren hogere beroepszaken inzake 
ontheffingverlening doden wilde dieren. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
Statenvragen nr. 3732 van de PvdD over meerdere verloren hogere 
beroepszaken inzake ontheffingverlening doden wilde dieren. 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 23 MAART 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 16 maart 2021 vastgesteld. 
 
 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 

beantwoording ook te verwijzen naar het soortenbeleid.  

 
 

SV3 / Vermeulen Beantwoording Statenvragen 3735 van CDA, PvdA, GL over 
steunmaatregelen gemeenten voor de cultuursector 
 

PZH-2021-771224202 Advies 
1. Vast te stellen de Beantwoording Statenvragen 3735 van CDA, PvdA 

en Groen Links in zake steunmaatregelen gemeenten voor de 
cultuursector. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Beantwoording 
Statenvragen 3735 van CDA, PvdA en Groen Links in zake 
steunmaatregelen gemeenten voor de cultuursector. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
 


