
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 1 JUNI 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 25 mei 2021 vastgesteld. 
 
 

A1 / Baljeu Statenvoorstel Rechtmatigheidsgrens 
 

PZH-2021-776885781 Advies 
1.  Vast te stellen het Statenvoorstel met betrekking tot de vaststelling 

van de hoogte van de rechtmatigheidsgrens ten behoeve van de 
Rechtmatigheidsverantwoording op 1% van de totale lasten van de 
Provincie Zuid-Holland, inclusief de dotaties aan de reserves. 

2.  Te machtigen portefeuillehouder J. Baljeu redactionele aanpassingen 
aan te brengen in het statenvoorstel met betrekking tot de vaststelling 
van de hoogte van de rechtmatigheidsgrens ten behoeve van de 
Rechtmatigheidsverantwoording 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de 
hoogte van de rechtmatigheidsgrens ten behoeve van de 
Rechtmatigheidsverantwoording 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A2 / Vermeulen Provinciaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2021-2030 
 

PZH-2021-776710575 Advies 

1. Vast te stellen het provinciaal Uitvoeringsprogramma 

Verkeersveiligheid Zuid-Holland 2021-2030 waarmee het nieuwe 

landelijke beleid is vertaald naar vernieuwd provinciaal beleid voor 

veilig verkeer. 

2. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten geïnformeerd 

worden over het vastgestelde provinciale Uitvoeringsprogramma 

Verkeersveiligheid Zuid-Holland 2021-2030.  

3. Vast te stellen de GS-brief aan de maatschappelijke partijen ANWB, 

VVN en Fietsersbond waarin antwoord wordt gegeven op de brief aan 

Provinciale Staten d.d. 5 mei 2021 met kenmerk D/B&E/JW/svk/2021-

030. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het provinciaal 

Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Zuid-Holland 2021-2030.  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  

-in het GS voorstel het financieel en fiscaal kader aan te passen, in de zin 

dat het aansluit bij hetgeen hierover bij “Middelen” is opgenomen; 

-de eerste zin in het voorwoord van het Uitvoeringsprogramma 

Verkeersveiligheid als volgt aan te passen: “Elke dag komen ten gevolge 

van een ongeval in het verkeer twee mensen niet thuis”; 

-het voorwoord in het Uitvoeringsprogramma als volgt te ondertekenen: 

“namens het college, Floor Vermeulen”. 
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A3 / Koning Programmaplan Flexwonen 2021-2024 
 

PZH-2021-773632702 Advies 
1. Vast te stellen het programmaplan Flexwonen 2021-2024. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het 

programmaplan Flexwonen 2021-2024. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het programmaplan 

Flexwonen 2021-2024. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  

-het voorwoord in het programma Flexwonen als volgt te ondertekenen: 

“namens het college, Anne Koning”; 

-in de brief aan Provinciale Staten aan te geven dat de inzet van het 

college gericht is op woonplekken met een goede en langdurige en 

woonfunctie.  

 
 

A4 / Koning Permanente bewoning verblijfsrecreatie  
 

PZH-2021-776497457 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, waarmee 

Provinciale Staten worden geïnformeerd over casussen van 

recreatieparken en een eerste aanzet voor maatwerk voor 

permanente bewoning. 

2. Vast te stellen de publieksamenvatting over de brief aan Provinciale 

Staten over permanente bewoning van recreatiewoningen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om 
in de brief aan Provinciale Staten de op pagina 4 genoemde lijnen aan te 
vullen en hierbij aandachtspunten rondom de hindercirkel van 
windmolens, de handhaafbaarheid, het risico van speculatie, en het 
risico dat wanneer een recreatiepark een verblijfsfunctie krijgt de vraag 
kan komen voor het toevoegen van een nieuw recreatiepark om aan de 
recreatievraag te kunnen voldoen te benoemen. 

 
 

A5 / Koning Aanvulling Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid 
 

PZH-2021-776621972  
 

Advies 

1. Vast te stellen de ontwerp wijziging van de Omgevingsvisie, in het 

kader van de Aanvulling op de Ontwerp Herziening 2021 van het 

Omgevingsbeleid 

2. Vast te stellen de ontwerp wijziging van de Omgevingsverordening, in 

het kader van de Aanvulling op de Ontwerp Herziening 2021 van het 

Omgevingsbeleid 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de Aanvulling 

op de Ontwerp Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid ter 

kennisname wordt aangeboden 
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4. Te bepalen dat de Aanvulling op de Ontwerp Herziening 2021 van het 

Omgevingsbeleid na bespreking in Provinciale Staten wordt 

vrijgegeven voor terinzagelegging 

5. Vast de stellen de publiekssamenvatting over de Aanvulling op de 

ontwerp Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in 

Aanvulling Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid op pagina 10 de 

vierde alinea te vervangen door de volgende tekst: 

“De gemeenten hebben tevens verzocht om in deze module op het ITC 

terrein en het PCT-terrein windturbines met een ashoogte van 45 meter 

toe te staan om in de energievoorziening te kunnen voorzien gezien de 

energievraag die daar ontstaat. Op het ITC-terrein (bedrijventerrein) laat 

de Omgevingsverordening dit nu al toe. Uitbreiding van die mogelijkheid 

naar het aangrenzende PCT-terrein is onderdeel van de Regionale 

Energie Strategie (RES). Voorgesteld wordt om de afweging te maken in 

het kader van de herziening van het provinciale Omgevingsbeleid naar 

aanleiding van de energietransitie (startnotitie) en in relatie tot de 

energiebehoefte en de inpassing van de energie-infrastructuur.” 
 
 

A6 / Koning Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving mei 2021 
 

PZH-2021-776192977 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten ‘Uitkomsten 

Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving voorjaar 2021’, waarmee zij 

worden geïnformeerd over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg 

Leefomgeving Zuidwest en het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving 

Goederenvervoercorridors mei 2021. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de 

Verstedelijkingsstrategie, waarmee zij worden geïnformeerd over de 

contouren van de Verstedelijkingsstrategie Zuid-Holland die zijn 

besproken op het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving Zuidwest. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de uitkomsten 

Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving mei 2021. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-de Kamerbrief toe te voegen; 
-in de brief aan Provinciale Staten over de Uitkomsten Bestuurlijk 
overleg op basis van de inhoud definitieve Kamerbrief aanpassingen te 
doen; 
-wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen. 
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A7 / Potjer Vaststellen regionale energiestrategie 1.0 Drechtsteden 
 

PZH-2021-776079788 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarin Provinciale Staten gevraagd 

worden de RES1.0 Drechtsteden vast te stellen 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vaststellen 

regionale energiestrategie1.0 Drechtsteden 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Potjer Gewijzigd Statenvoorstel 'Vaststellen regionale energiestrategieën 1.0 ' 
 

PZH-2021-776624157 Advies 
Vast te stellen het Gewijzigd Statenvoorstel 'Vaststellen regionale 
energiestrategieën 1.0 ' 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Potjer Regeling ontzorgingsprogramma’s verduurzaming klein maatschappelijk 
vastgoed Zuid-Holland 
 

PZH-2021-776409315  
 

Advies 

1. Vast te stellen, Regeling ontzorgingsprogramma’s verduurzaming klein 

maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland; 

2. Vast te stellen, Mandaatbesluit regeling ontzorgingsprogramma’s 

verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland; 

3. Te bepalen dat Regeling ontzorgingsprogramma’s verduurzaming klein 

maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland wordt gepubliceerd in het 

Provinciaal Blad. 

4. Te bepalen dat Mandaatbesluit regeling ontzorgingsprogramma’s 

verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland wordt 

gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

5. Vast te stellen, de publiekssamenvatting betreffende de Regeling 

ontzorgingsprogramma’s verduurzaming klein maatschappelijk 

vastgoed Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / De Zoete Intrekken Regeling Dienstkleding Provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2021-775594305 Advies 

1. Vast te stellen het besluit tot intrekking van de Regeling Dienstkleding 

Provincie  

Zuid-Holland. 
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2. Te bepalen dat het besluit tot intrekking van de Regeling Dienstkleding 

Provincie  

Zuid-Holland gepubliceerd wordt in het Provinciaal Blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het besluit tot 

intrekking van de Regeling Dienstkleding Provincie Zuid-Holland.  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de 
publiekssamenvatting toe te voegen dat de Regeling Dienstkleding PZH 
wordt vervangen door een andere regeling. 

 
 

CF4 / De Zoete Wijziging subsidieregeling toerisme Zuid-Holland 
 

PZH-2021-774821655 Advies 

1. Vast te stellen het besluit tot wijziging Subsidieregeling toerisme Zuid-

Holland. 

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

Staten worden geïnformeerd over het GS-besluit tot wijziging van de 

Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland. 

3. Te bepalen dat de Wijziging Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland 

bekend wordt gemaakt door plaatsing in het Provinciaal blad. 

4. Vast te stellen het persbericht Subsidieregeling toerisme. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 

wijziging van de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Stolk Beslissing op bezwaar Van Leeuwen Papier- en metaalhandel voor last 
onder dwangsom en invordering verbeurde dwangsommen 
 

PZH-2021-775542148 Advies 

1. Conform het advies van de bezwarencommissie het bezwaar van Van 

Leeuwen Papier- en Metaalhandel B.V. van 12 januari 2021 tegen het 

besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege het 

gebruik van een illegale sorteerinstallatie van 22 december 2020 en 

het bezwaar van 12 maart 2021 tegen het besluit tot invorderen van 

twee verbeurde dwangsommen van 12 maart 2021, ongegrond te 

verklaren en de bestreden besluiten te handhaven. 

2. Conform het advies van de bezwarencommissie het verzoek van Van 

Leeuwen Papier- en Metaalhandel B.V. om vergoeding van de 

proceskosten af te wijzen. 

3. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Van Leeuwen 

Papier- en Metaalhandel B.V.. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar 

aan Van Leeuwen Papier- en Metaalhandel B.V.. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF6 / Koning Startbeslissing MIRT-verkenning CID-Binckhorst 
 

PZH-2021-775985037 Advies 

1. Aan te gaan startbeslissing MIRT-verkenning CID-Binckhorst met het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Den Haag, 

de gemeente Leidschendam-Voorburg en de Metropoolregio 

Rotterdam-Den Haag; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting startbeslissing MIRT-

verkenning CID-Binckhorst 
 
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 van de Provincie Zuid-
Holland, om de startbeslissing MIRT-verkenning CID/Binckhorst met het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeenten Den Haag, de gemeente 
Leidschendam-Voorburg en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Koning Beantwoording statenvragen 3750 PVV - meer provinciale 
ondersteuning woningbouwopgave gemeenten 
 

PZH-2021-776605525 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3750 met 

betrekking tot meer provinciale ondersteuning woningbouwopgave 

gemeenten. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3750 met betrekking tot meer 

provinciale ondersteuning woningbouwopgave gemeenten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Vermeulen Beantwoording statenvragen 3751 SP - woningbouwopgave Zuid-
Holland op gespannen voet met uitbreiding wagro 
 

PZH-2021-774811687 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van statenvragen 3751 SP – 

Woningbouwopgave Zuid-Holland op gespannen voet met uitbreiding 

wagro. 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van 

statenvragen 3751 SP – Woningbouwopgave Zuid-Holland op 

gespannen voet met uitbreiding wagro.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Potjer Beantwoording statenvragen 3755 GO - Dwangarbeid bij fabricage van 
zonnepanelen 
 

PZH-2021-776511039 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3755 GO 

over Dwangarbeid bij fabricage van zonnepanelen   

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen nr. 3755 GO over Dwangarbeid bij fabricage van 

zonnepanelen   
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Vermeulen Beantwoording statenvragen 3756 van CU en SGP, CDA en PVDA - 
Aankoop aandelen Stedin Groep door gemeenten in Zuid-Holland 
 

PZH-2021-776310349 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3756 met 

betrekking tot Aankoop aandelen Stedin Groep door gemeenten in 
Zuid-Holland. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording Statenvragen 3756 met betrekking tot Aankoop 
aandelen Stedin Groep door gemeenten in Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 


