
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 12 APRIL 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 6 april 2021 vastgesteld. 
 
 

A1 / De Zoete Governance Bestuurlijk Platform Groene Hart 
 

PZH-2021-770302583 Advies 

1.  In te stemmen met de governance Bestuurlijk Platform Groene Hart; 

2.  Vast te stellen publiekssamenvatting over het voorstel ‘governance 

Bestuurlijk Platform Groene Hart’. 

 
Besluit Ingetrokken. 

 
 

A2 / Potjer Meterstand 2020 
 

PZH-2021-772591492 Advies 

1. Vast te stellen de Meterstand 2020; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Meterstand 

2020 aan Provinciale Staten wordt aangeboden;  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Meterstand 

2020. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder: 
- Om inzake ‘De Meterstand 2020’: 

• Het voorwoord namens het college van Gedeputeerde Staten te 

schrijven; 

• De tekst onderaan p.8 te herschrijven. De tekst loopt nu niet 

goed; 

• Te checken of op p.29 in de tekst bij het laatste gele blokje niet 

verwezen moet worden naar bullet 5 in plaats van bullet 4. 

Indien nodig wordt dit gecorrigeerd; 

• Bij ‘Industrie’ te verwijzen naar gedeputeerde Baljeu; 

• Gedeputeerde Bom-Lemstra te wijzigen in gedeputeerde Stolk; 

• De link op p.33 te verwijderen of te vervangen door een andere 

link (niet een link naar het webinar); 

• Een check te doen op de teksten die zijn opgenomen over 

Warmte en indien nodig aan te passen; 
- Voor het maken van tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
 

CF1 / Koek Portefeuilleverdeling na wijziging samenstelling College Gedeputeerde 
Staten april 2021 
 

PZH-2021-773513662 Advies 
1. Vast te stellen de portefeuilleverdeling naar aanleiding van het vertrek 

van mevrouw Adri Bom-Lemstra uit het College van Gedeputeerde 
Staten en de benoeming van de heer Meindert Stolk in het College van 
Gedeputeerde Staten.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel over de 
portefeuilleverdeling na de wijziging van de samenstelling van het 
College van Gedeputeerde Staten. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  
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CF2 / Baljeu Benoeming van de heer M. Stolk bij verbonden partijen 
 

PZH-2021-773063125 Advies 
1. Vast te stellen de voordracht tot benoeming van de heer M. Stolk als 

provinciale vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de 
Omgevingsdiensten en de algemene ledenvergadering van Innovation 
Quarter en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden; 

2. Vast te stellen de brieven aan de Omgevingsdiensten Haaglanden, 
Midden-Holland, West-Holland, Zuid-Holland Zuid, DCMR, IQ en Rom-
D over de benoeming van de heer M. Stolk; 

3. Vast te stellen het statenvoorstel tot voordracht van de heer M. Stolk 
als vertegenwoordiger in het algemeen bestuur en lid van het 
dagelijks bestuur van de DCMR;   

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de benoeming van de 
heer M. Stolk bij verbonden partijen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Ondertekening Intentieverklaring OSKA Koeling Gebouwen 
 

PZH-2021-771444699 Advies 
1. Ter ondersteuning van de inzet van het Overleg Standaarden 

Klimaatadaptatie (OSKA) te besluiten tot medeondertekening van de 
“Intentieverklaring Koeling Gebouwen”; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het ondertekenen 
van de Intentieverklaring Koeling Gebouwen door de Provincie Zuid-
Holland; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit van 
Gedeputeerde Staten om de Intentieverklaring Koeling Gebouwen te 
ondertekenen. 

 
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 gedeputeerde A.L. 
Koning te machtigen om de Intentieverklaring Koeling Gebouwen namens 
de provincie te ondertekenen.    
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Koning Wijzigingsbesluiten subsidieregelingen woningbouw 
 

PZH-2021-773583061 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland, zoals 
opgenomen in bijlage 1. 

2. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling sociale 
woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland, zoals opgenomen in 
bijlage 2. 
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3. Te bepalen dat de in besluitnummer 1 en 2 genoemde 
wijzigingsbesluiten bekend worden gemaakt door publicatie in het 
Provinciaal blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 
wijziging van de Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en 
middenhuur Zuid-Holland en het besluit tot wijziging van de 
Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-
Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / De Zoete Interbestuurlijk toezicht aanvullende info domein monumenten en 
archeologie 
 

PZH-2021-773091657 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS over het IBT domein monumenten en 

archeologie met een overzicht van de huidige activiteiten binnen dit 
domein. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan PS over het 
IBT domein monumenten en archeologie met een overzicht van de 
huidige activiteiten binnen dit domein.    

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Potjer Beslissing op bezwaar inzake handhavingsverzoek firma  
 

PZH-2021-772968227 Advies 
1. Ongegrond te verklaren, conform het advies van de 

bezwarencommissie, het bezwaar van 26 oktober 2015 inzake een 
verzoek om handhaving en te bepalen dat er wordt afgezien van 
handhavend optreden.  

2. Vast te stellen de brief aan Wösten Juridisch advies met de beslissing 
op bezwaar waarin wordt afgezien van handhavend optreden; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beslissing op bezwaar 
waarin wordt afgezien van handhavend optreden. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Stolk Ondertekening Convenant Groene Cirkel Heineken 
 

PZH-2021-771465906 Advies 
1. In te trekken het GS-besluit PZH-2020-758972314 van 8 december 

2020, betreffende het aangaan van het ‘aan het ‘Convenant Groene 
Cirkels Heineken 2020 – 2023 Voortbouwen op succes’; 

2. Aan te gaan het ‘Convenant Groene Cirkel Heineken 2021 – 2023 
Voortbouwen op succes’ met als doel de samenwerking aan een 
sterke en duurzame regio voort te zetten met Heineken, 
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Hoogheemraadschap van Rijnland, Naturalis en Wageningen 
Environmental Research; 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden 
geïnformeerd over de verlenging van de samenwerking Groene Cirkel 
Heineken door ondertekening van het ‘Convenant Groene Cirkel 
Heineken 2021 – 2023’; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin de ondertekening en 
het doel van de samenwerking Groene Cirkel Heineken wordt 
verwoord;  

5. Te bepalen dat ingevolge artikel 3 onder b en d van de Beleidsregel 
actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 dit besluit niet eerder 
openbaar gemaakt wordt dan nadat alle partijen het convenant 
ondertekend hebben. 

 
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 M. 
Stolk om het ‘Convenant Groene Cirkels Heineken 2020 – 2023 
Voortbouwen op succes’ met Heineken, Hoogheemraadschap van 
Rijnland, Naturalis en Wageningen Environmental Research namens de 
provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. GS besluiten de GS-brief aan PS niet eerder 
te versturen dan nadat alle partijen het convenant ondertekend 
hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


