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A1 / Koning Opdracht voor uitvoering impulsmaatregelen ontheffing verlening 
beschermde soorten voor versnellen woningbouw 
 

PZH-2021-773925635 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de opdracht voor 

uitvoering impulsmaatregelen ontheffing verlening beschermde 
soorten voor het versnellen van de woningbouw  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale 
Staten over de opdracht voor uitvoering impulsmaatregelen 
ontheffing verlening beschermde soorten voor het versnellen van de 
woningbouw 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de titel 
aan te passen door het woord ‘proces’ toe te voegen. Bijvoorbeeld: 
‘Impulsmaatregelen voor proces beschermde soorten en versnellen 
woningbouw’.  

 
 

A2 / Potjer Haalbaarheidsonderzoek warmtekoude systeem met putopslag in Zuid-
Holland 
 

PZH-2021-774255522 Advies 
1. Vast te stellen het haalbaarheidsonderzoek Ecovat warmtekoude 

systeem voor Zuid-Holland v1.0. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het 

haalbaarheidsonderzoek Ecovat warmtekoude systeem voor Zuid-
Holland. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het 
haalbaarheidsonderzoek Ecovat warmtekoude systeem voor Zuid-
Holland 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS: 
- Een passage toe te voegen anticiperend op de vraag ‘Wat kost dit voor 
huurders?’ 
- Op p.2 in de passage over Gasunie en WarmtelinQ niet te spreken van 
‘robuuster te maken’ maar te benadrukken dat het aanvullend op elkaar 
is en het elkaar versterkt.  

 
 

A3 / Baljeu Warmtelevering Leidse regio WLQ+ voortgangsrapportage 
 

PZH-2021-775586080 Advies 

1. Vast te stellen de met een (*) aangemerkte aanvullingen op de 

openbare 1e Uitgebreide Voortgangsrapportage Warmtelevering 

Leidse regio WLQ+ in het kader van de informatieverstrekking aan de 

commissies Bereikbaarheid en Energie (Warmte) en Onderzoek en 

Rekening. 
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2. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan de commissies Bereikbaarheid 

en Energie (Warmte) en Onderzoek en Rekening met betrekking tot de 

onder 1 genoemde voortgangsrapportage. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Warmtelevering Leidse 

regio WLQ+ voortgangsrapportage. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
Voortgangsrapportage een check te doen op de kleuren. Indien nodig, 
worden kleuren aangepast.  

 
 

CF1 / Vermeulen Jaarverslag Financieel Toezicht 2020-2021 
 

PZH-2021-773894194 Advies 
1. Vast te stellen het jaarverslag Financieel toezicht 2020-2021. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het jaarverslag 

Financieel Toezicht 2020-2021. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Jaarverslag 

Financieel Toezicht 2020-2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Vermeulen Driepartijenovereenkomst tussen Provincie Zuid-Holland, ProRail en 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk inzake Frequentieverhoging 
Spoorverbinding Leiden-Utrecht in de brede spits 
 

PZH-2021-773568277 Advies 
1. Aan te gaan de driepartijenovereenkomst inzake Frequentieverhoging 

Spoorverbinding Leiden-Utrecht in de brede spits met ProRail B.V. en 
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, waarin nadere afspraken worden 
gemaakt over realisatie, beheer, onderhoud en vernieuwing van de te 
realiseren werkzaamheden/objecten op het grondgebied van de 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het GS-voorstel 
Driepartijen¬overeenkomst tussen Provincie Zuid-Holland, ProRail en 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk inzake Frequentieverhoging 
Spoorverbinding Leiden-Utrecht in de brede spits. 

 
NB. 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.  
 
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 de heer F. Vermeulen, 
gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, om de 
driepartijenovereenkomst met ProRail B.V. en de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Vermeulen Haalbaarheidsstudie Buisleidingen PoR-Chemelot-NRW 
 

PZH-2021-765619469 Advies 
1. In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van de 

Haalbaarheidsstudie Buisleidingen PoR-Chemelot-NRW. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten om het rapport 

”Haalbaarheidsstudie Buisleidingen PoR-Chemelot-NRW” ter 
kennisname aan te bieden. 

3. Vast te stellen de brieven aan gemeente Rotterdam, gemeente 
Albrandswaard, gemeente Westvoorne, gemeente Brielle, gemeente 
Nissewaard, gemeente Hoeksche Waard, gemeente Barendrecht, 
gemeente Dordrecht, Drechtsteden en waterschap Hollandse Delta 
om het rapport ”Haalbaarheidsstudie Buisleidingen PoR-Chemelot-
NRW” ter kennisname aan te bieden. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Haalbaarheidsstudie 
Buisleidingen PoR-Chemelot-NRW. 

 
Met een beroep op artikel 3, onder b van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt het GS-voorstel en de daarbij 
behorende bijlagen niet actief openbaar gemaakt totdat de 
geadresseerde van het rapport, de Tweede Kamer, wordt geïnformeerd 
over de Haalbaarheidsstudie Buisleidingen PoR-Chemelot-NRW. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Potjer Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland 
 

PZH-2021-773713608 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de subsidieregeling “Zonnig 

Zuid-Holland” en de daarbij horende toelichting. 
2. Vast te stellen de brief aan PS over het wijzigingsbesluit omtrent de 

subsidieregeling “Zonnig Zuid-Holland”. 
3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de subsidieregeling 

“Zonnig Zuid-Holland” en de daarbij behorende toelichting wordt 
gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het wijzigingsbesluit 
omtrent de gewijzigde subsidieregeling “Zonnig Zuid-Holland”. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF5 / Stolk Toezicht en handhaving provinciaal verbod op varend ontgassen: 
Beslissing op bezwaar vanwege het afwijzen van een verzoek tot 
handhaving voor varend ontgassen van tankschepen op de Lek (3 keer) 
 

PZH-2021-773966508 Advies 
1. De bezwaren ongegrond te verklaren, conform het advies van de 

bezwarencommissie Algemene wet bestuursrecht (Awb), en de 
bestreden, gelijkluidende, besluiten van 12 oktober 2020, met 
kenmerk 2019542318 (en de respectievelijke identificatienummers 
2020252726, 2020232912 en 2020252764) te handhaven; 

2. Vast te stellen de 3 brieven met de beslissing op bezwaar aan 
bezwaarden inzake het afwijzen van een verzoek tot handhaving van 
het provinciale verbod op varend ontgassen bij besluiten van 12 
oktober 2020, met kenmerk 2019542318 (en de respectievelijke 
identificatienummers 2020252726, 2020232912 en 2020252764); 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op het 
bezwaar inzake het afwijzen van een verzoek tot handhaving van het 
provinciale verbod op varend ontgassen bij besluiten van 12 oktober 
2020, met kenmerk 2019542318 (en de respectievelijke 
identificatienummers 2020252726, 2020232912 en 2020252764). 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Koning Agenda Verstedelijking en Mobiliteit regio Midden Holland 
 

PZH-2021-773928091 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de regio Midden Holland inzake de Agenda 

Verstedelijking en Mobiliteit.  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel agenda 

Verstedelijking en Mobiliteit regio Midden Holland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan regio Midden Holland het verzoek om een 
ontvangstbevestiging toe te voegen.  
 
GS spreken af dat mevr. Koning en dhr. Vermeulen (of diens opvolger) 
gezamenlijk afstemmen over het vervolgproces. Naast de bestuurlijke 
tafel Ruimte en Wonen, moet het gesprek met de regio Midden Holland 
via de Mobiliteitstafel en MOVE gevoerd worden.   

 
 

CF7 / Baljeu Analyse van de jaarrekeningen 2020 van de provinciale publieke 
verbonden partijen 
 

PZH-2021-775010398 Advies 
1. Vast te stellen de analyse van de (concept)jaarrekeningen 2020 van de 

zeven provinciale publieke verbonden partijen; 
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2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij ter kennisname 
wordt aangeboden de analyse van de (concept)jaarrekeningen 2020 
van de zeven provinciale publieke verbonden partijen; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de analyse van de 
(concept)jaarrekeningen 2020 van de zeven provinciale publieke 
verbonden partijen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Baljeu Analyse ontwerpbegrotingen 2022 van de provinciale publieke 
verbonden partijen 
 

PZH-2021-774872342 Advies 
1. Vast te stellen de analyse van de ontwerpbegrotingen 2022 van de 

regionale omgevingsdiensten DCMR Milieudienst Rijnmond, 
Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland, en West-Holland, het 
Wegschap Tunnel Dordtse Kil en de Grondbank RZG Zuidplas; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met daarin de analyse 
op de ontwerpbegrotingen 2022 van de regionale omgevingsdiensten 
DCMR Milieudienst Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, 
Midden-Holland, en West-Holland, het Wegschap Tunnel Dordtse Kil 
en de Grondbank RZG Zuidplas; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met de analyse van de 
ontwerpbegrotingen 2022 van de regionale omgevingsdiensten DCMR 
Milieudienst Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Midden-
Holland, en West-Holland, het Wegschap Tunnel Dordtse Kil en de 
Grondbank RZG Zuidplas. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Baljeu Zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de Grondbank Rotterdam 
Zoetermeer Gouda (RZG) Zuidplas 
 

PZH-2021-774891733 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld om: 
a. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de Grondbank 

RZG Zuidplas;  
b. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2024 van de 

Grondbank RZG Zuidplas; 
c. De besluiten 1a en 1b als zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 

van de Grondbank inclusief de meerjarenbegroting 2023-2024 aan 
de Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas bekend 
te maken. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, inhoudende een reactie 
ten behoeve van het formuleren van een zienswijze op de 
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ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2024 van de 
Grondbank RZG Zuidplas; 

3. Vast te stellen de brief aan de Grondbank RZG Zuidplas, inhoudende 
een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en de 
meerjarenbegroting 2023-2024 van de Grondbank RZG Zuidplas; 

4. Met inachtneming van artikel 30 tweede lid van de 
Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015 de 
ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2024 op de 
gebruikelijke wijze ter inzage te leggen; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2022 inclusief de meerjarenbegroting 2023-2024 
van de Grondbank RZG Zuidplas. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om te 
checken of in de stukken (duidelijk genoeg) is opgenomen dat de 
afspraken inzake de Zuidplas consequenties voor de grondbank hebben. 
Indien nodig, worden de stukken daarop aangepast.  

 
 

CF10 / Baljeu Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2022 van de Omgevingsdiensten 
 

PZH-2021-775002959 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld om: 
a. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2022 van de 

omgevingsdiensten DCMR Milieudienst Rijnmond, Haaglanden, 
Zuid-Holland Zuid, West-Holland en Midden-Holland; 

b. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2023-2025 van de 
omgevingsdiensten DCMR Milieudienst Rijnmond, Haaglanden, 
Zuid-Holland Zuid, West-Holland en Midden-Holland; 

c. De besluiten 1a en 1b als zienswijze op de ontwerpbegrotingen 
2022 van de omgevingsdiensten inclusief de meerjarenramingen 
2023-2025 aan de omgevingsdiensten DCMR Milieudienst 
Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, West-Holland en 
Midden-Holland bekend te maken. 

2. Vast te stellen de brieven aan Provinciale Staten, inhoudende een 
reactie ten behoeve van het formuleren van een zienswijze op elk van 
de ontwerpbegrotingen genoemd onder punt 1; 

3. Vast te stellen de brieven aan de Omgevingsdiensten, inhoudende een 
zienswijze op elk van de ontwerpbegrotingen genoemd onder punt 1; 

4. Met inachtneming van betreffende artikelen van de 
Gemeenschappelijke regelingen van de omgevingsdiensten de 
ontwerpbegrotingen 2022 en meerjarenramingen 2023-2025 op de 
gebruikelijke wijze ter inzage te leggen; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze op de 
ontwerpbegrotingen 2022 van de omgevingsdiensten. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF11 / Baljeu Zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van Wegschap Tunnel Dordtse 
Kil 
 

PZH-2021-775028685 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld om: 
a. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van het Wegschap 

Tunnel Dordtse Kil; 
b. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026 van het 

Wegschap Tunnel Dordtse Kil; 
c. De besluiten 1 en 2 als zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 

van het Wegschap inclusief de meerjarenraming 2023-2026 aan de 
Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil bekend 
te maken. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, inhoudende een reactie 
ten behoeve van het formuleren van een zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 van het 
Wegschap Tunnel Dordtse Kil; 

3. Vast te stellen de brief aan het Wegschap Tunnel Dordtse Kil, 
inhoudende een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en de 
meerjarenraming 2023-2026; 

4. Met inachtneming van artikel 31 tweede lid van de 
Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil de 
ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026 op de 
gebruikelijke wijze ter inzage te leggen; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2022 inclusief de meerjarenraming 2023-2026 van 
het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12 / Smit Uitkomsten 1e ronde Nationaal Groeifonds en vervolg regionale 
Groeiagenda Zuid-Holland 
 

PZH-2021-775504984 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan PS over ‘Uitkomsten 1e ronde Nationaal 

Groeifonds en vervolg regionale Groeiagenda Zuid-Holland'. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de GS-brief 

‘Uitkomsten 1e ronde Nationaal Groeifonds en vervolg regionale 

Groeiagenda Zuid-Holland'. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om, indien 

mogelijk, in de brief aan PS op p.2 de 1e alinea over ‘€ 1 miljard voor OV 
schaalsprong’ algemener te formuleren in plaats van mee te gaan in het 

frame van het Rijk. Bij de partners dient gecheckt te worden of de 
formulering van deze tekst gewijzigd kan worden.   
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SV1 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3746 van PvdD over Ondersteuning 
duurzaam en innovatief glastuinbouwbedrijf 
 

PZH-2021-774087747 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3746 over 

ondersteuning duurzaam en innovatief glastuinbouwbedrijf van de 
Partij voor de Dieren. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
statenvragen 3746 over ondersteuning duurzaam en innovatief 
glastuinbouwbedrijf van de Partij voor de Dieren. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


