
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 25 MEI 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 18 mei 2021 vastgesteld. 
 
 

 

A1 / De Zoete Burgermeetnet na gesprek met RIVM en vervolgproces afdoening motie 
866 
 

PZH-2021-774353282 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin Gedeputeerde 

Staten Provinciale Staten informeert over de voortgang en de 
vervolgstappen (uitvoering motie 866). 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voortgang en de 
vervolgstappen (uitvoering motie 866). 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan PS op p.3 in de één na laatste alinea te verduidelijken 
dat er wel al reeds is overlegd met de bewoners; 
- In het GS-voorstel bij het financieel kader toe te voegen dat hiervoor in 
de Voorjaarsnota in de basis een reservering van €300.000 is 
opgenomen en dat de cofinanciering nog een zoektocht is. 

 
 

CF1 / Potjer Werkplan bos en bomen 2021-2022 
 

PZH-2021-773861781 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zijn worden 

geïnformeerd over het werkplan Bos en bomen 2021-2022 
2. Vast te stellen het Werkplan Bos en bomen 2021- 2022 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Werkplan Bos en 

bomen 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF2 / Stolk Intentieverklaring Responsible Applied AI Hogeschool Rotterdam 
 

PZH-2021-775513380 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Hogeschool Rotterdam inzake 

Intentieverklaring bijdrage project Responsible Applied AI.  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake Intentieverklaring 

bijdrage oprichting Responsible Applied AI. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
publiekssamenvatting aan te passen zodat deze minder lang en minder 
technisch van aard is. 

 
 

CF3 / Baljeu Conclusies en aanbevelingen onderzoek Randstedelijke Rekenkamer 
Bescherming drinkwaterbronnen 

PZH-2021-775920996 Advies 
1. Vast te stellen het antwoord op de Bestuurlijke nota inhoudende de 

conclusies en aanbevelingen van het onderzoek van de Randstedelijke 
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Rekenkamer over de bescherming van drinkwaterbronnen in de 
provincie Zuid-Holland. 

2. Vast te stellen de begeleidende brief als reactie op de Bestuurlijke 
nota inhoudende de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek 
van de Randstedelijke Rekenkamer over de bescherming van 
drinkwaterbronnen in de provincie Zuid-Holland. 

3. Te bepalen dat het besluit onder adviespunt 1, 2 en 4 met de 
onderliggende stukken op grond van artikel 3, onder a, van de 
Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, juncto artikel 
10, tweede lid, onder g, van de Wet openbaarheid van bestuur, niet 
actief openbaar wordt gemaakt, totdat de Randstedelijke rekenkamer 
het eindrapport zelf heeft gepubliceerd. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan de 
Randstedelijke Rekenkamer inzake de Bestuurlijke nota inhoudende 
de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek over de 
bescherming van drinkwaterbronnen in de provincie Zuid-Holland. 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
bijlage van de brief aan de Randstedelijke Rekenkamer: 
- Daar waar aanbevelingen worden overgenomen, duidelijk te maken 
wat we nu al doen; 
- In de reactie op conclusie 2 te verduidelijken wat er bedoeld wordt 
met ‘uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers’. 
 
GS bespreken dat de verwachting is dat de minister binnenkort de 
Tweede Kamer zal informeren over zeer zorgwekkende stoffen in het 
drinkwater. GS spreken af om dit t.z.t. in de brief aan PS mee te nemen 
en daarbij te verwijzen naar de eerdere informatie (waaronder de EFSA-
rapportage) die hierover door mevr. Bom-Lemstra en dhr. Vermeulen 

aan PS is gestuurd.  

 
 

CF4 / Baljeu Beleidsevaluaties en subsidies 
 

PZH-2021-775681627 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met als onderwerp 

‘Beleidsevaluaties en subsidies’ waarmee invulling wordt gegeven aan 
de toezeggingen over beleidsevaluaties aan Provinciale Staten. Met 
als belangrijkste punten: 
- Inspanningsverplichting om bij alle nieuwe subsidieregelingen de 

aantoonbaarheid en aannemelijkheid van prestaties 100% te 
krijgen. 

- Waar mogelijk nog sprake is van een beperkte effectiviteit van 
subsidieregelingen deze nader te onderzoeken en zo nodig aan te 
passen. 

- Vanaf de voorziene inwerkingtreding van het aangepaste 
Omgevingsbeleid op 1 juli 2021 nieuw beleid na 2 jaar en staand 
beleid minimaal iedere 4 jaar te evalueren en dit op te nemen in de 
Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid. 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over beleidsevaluaties en 
subsidies. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Vermeulen Zienswijze Gedeputeerde Staten vrijwillige herindeling gemeenten 
Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne 
 

PZH-2021-774783392 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties met de zienswijze van Gedeputeerde Staten op de 
vrijwillige herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en 
Westvoorne; 

2. Vast te stellen de brief waarmee de colleges van Burgemeester en 
Wethouders en de raden van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en 
Westvoorne worden geïnformeerd over de zienswijze van 
Gedeputeerde Staten; 

3. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden 
geïnformeerd over de zienswijze van Gedeputeerde Staten; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de zienswijze 
van Gedeputeerde Staten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / De Zoete 4e PS voortgangsrapportage renovatie Gebouw C 
 

PZH-2021-774790746 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de 4e PS 

Voortgangsrapportage renovatie Gebouw C. 
2. Vast te stellen de 4e PS Voortgangsrapportage project Renovatie 

Gebouw C. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de 

Provinciale Staten over de voortgang van de renovatie van Gebouw C. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / De Zoete Wijzigings- en openstellingsbesluit Subsidieregeling planvorming 
detailhandel Zuid-Holland 
 

PZH-2021-773500719 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  
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3. Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2021 Subsidieregeling 
planvorming detailhandel Zuid-Holland  

4. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit Subsidieregeling planvorming 
detailhandel Zuid-Holland bekend wordt gemaakt door plaatsing in 
het Provinciaal Blad; 

5. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de gewijzigde 
Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland ter 
kennisname wordt aangeboden; 

6. Vast te stellen het persbericht Subsidieregeling planvorming 
detailhandel Zuid-Holland; 

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin de wijziging en de 
openstelling van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-
Holland wordt toegelicht. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / De Zoete Voortgangsbericht Visie Waardenvol Digitaliseren 
 

PZH-2021-773122868 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het 

voortgangsbericht Visie Waardenvol Digitaliseren. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voortgangsbericht 

Visie Waardenvol Digitaliseren. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


