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A1 / Koning Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder 
 

PZH-2021-773927576 Advies 
1.  Aan te gaan de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling 

Middengebied Zuidplaspolder met de gemeente Zuidplas en de 
Grondbank RZG Zuidplas.  

2.  Ermee in te stemmen dat gedeputeerde De Zoete in de vergadering 
van het Dagelijks Bestuur van de Grondbank d.d. 1 juli 2021 akkoord 
gaat met het aangaan van de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling 
Middengebied Zuidplaspolder door de Grondbank RZG Zuidplas. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie gegeven 
wordt over de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied 
Zuidplaspolder. 

 
NB. 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 voor Wonen, Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Sport, om 
de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied 
Zuidplaspolder met de gemeente Zuidplas en de Grondbank RZG Zuidplas 
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
GS-voorstel bij het ‘financieel en fiscaal kader’ op p.4 te checken of bij 
het onderdeel ‘Nota Ruimtegelden …’ de juiste bedragen zijn 
opgenomen, omdat zowel een bedrag van €113.000,- als €4.113.000 
staat genoemd. Zonodig wordt dit gecorrigeerd.  
 
GS spreken af om breeduit te communiceren over de ondertekening van 
deze overeenkomst. GS willen dat moment niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. 

 
 

A2 / Koning Vervangingsopgave DRIS-display 2022-2032 
 

PZH-2021-776870743 Advies 

1. Vast te stellen de bijgevoegde DRIS-visie (bijlage 1). 

2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee Provinciale Staten 

gevraagd wordt een investeringsbudget voor de Vervangingsopgave 

DRIS-displays in te zetten van maximaal € 10,6 miljoen vanuit het 

Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor de DRIS-visie en het 

Statenvoorstel. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
Daarnaast spreken GS voor de interne procedure af om binnen het 
beschikbare budget uit te zoeken of er andere aanbestedingsvormen 
mogelijk zijn. Bedrijven kunnen misschien wel meer leveren op basis van 
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een kaderstellend budget, waaronder meer displays. Er kan extra 
punten gegeven worden voor bijvoorbeeld: service, circulair en 
duurzaamheid. Daarnaast dient er nagedacht te worden over 
meekoppelkansen op het gebied van onder andere innovatie, MKB en 
digitalisering.  

 
 

A3 / Potjer Behandelvoorstel motie Burgerfora in Zuid-Holland, GS reactie op 
rapport Cie Brenninkmeijer 
 

PZH-2021-774832342 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de toepassing van 

burgerfora in Zuid-Holland. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan Provinciale 

Staten over de toepassing van burgerfora in Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
GS-brief aan PS: 
- De alinea ‘Praktijkervaring opdoen’ op p.1 en p.2 te herschrijven: 

• Er worden drie gedachtegangen genoemd. Dit moet 

verduidelijkt worden; 

• Expliciet te maken dat als PS een casus selecteren, GS met PS in 

gesprek gaan of burgerfora hiervoor een geschikt instrument 

kan zijn; 

• De zin ‘Wij ondersteunen die gedachte…’ moet geduid worden. 

De huidige formulering is teveel omarmend; 

• De zin over ‘de hoogste sporten van de participatieladder’ moet 

gewijzigd worden in dat het behoort tot de hoogste sporten; 
- Op p.4 moet punt 7 meer geduid worden. Bugerfora is één van de vele 
instrumenten in de instrumentenkoffer/in het totale repertoire van 
participatie; 
- Toe te voegen dat burgers al goed betrokken worden door een aantal 
voorbeelden te noemen wat er nu al allemaal gedaan wordt. De laatste 
zin van de publiekssamenvatting dient daar ook op aangepast te 
worden. 

 
 

A4 / De Zoete Beantwoording van de brief van 22 februari 2021 van het 
Fractievoorzittersoverleg inzake geheimhouding 
 

PZH-2021-776652258 Advies 

1. Vast te stellen de brief ter beantwoording van de brief van 22 februari 

2021 van het Fractievoorzittersoverleg over het aanbieden van 

geheime stukken aan Provinciale Staten. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording brief 

van 22 februari 2021 van het Fractievoorzittersoverleg over het 

aanbieden van geheime stukken aan Provinciale Staten. 
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N.B. Op grond van artikel 3, onder d van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt de GS-brief aan Provinciale Staten 
met de daarbij behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot het 
moment van verzending van deze brief. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om te 
checken of de zin over ‘gezamenlijk proces’ verhelderd kan worden. 
Waar zou dit van toepassing moeten zijn? Indien mogelijk, wordt de 
tekst aangepast.  

 
 

CF1 / Baljeu Gewijzigd Statenvoorstel Ontwikkeling en realisatie WLQ+ 
 

PZH-2021-777164641 Advies 
Vast te stellen het Gewijzigd Statenvoorstel Ontwikkeling en realisatie 
WLQ+ 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Potjer Beslissing op bezwaar inzake Wnb-vergunning parkeervoorziening 
Museum Voorlinden 
 

PZH-2021-776932269 Advies 

1. Ongegrond te verklaren, conform het advies van de 

bezwarencommissie, de drie bezwaarschriften van 20 en 22 november 

2020, inzake de aanleg en wijziging van een parkeervoorziening aan de 

Buurtweg 90 te Wassenaar en te bepalen dat de verleende vergunning 

in stand blijft; 

2. Vast te stellen de drie beslissingen op bezwaar waarin de verleende 

Wnb-vergunning van 12 oktober 2020 wordt gehandhaafd met 

aanvulling van de motivering m.b.t. de verkeersbewegingen; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beslissingen op bezwaar 

waarin de verleende Wnb-vergunning van 12 oktober 2020 wordt 

gehandhaafd met aanvulling van de motivering m.b.t. de 

verkeersbewegingen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Baljeu Brief aan Provinciale Staten inzake beantwoording vragen uit de 
Statencommissievergadering Bereikbaarheid en Energie – Warmte 3 juni 
2021 
 

PZH-2021-777739247 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin Provinciale 

Staten nader worden geinformeerd over de beantwoording van de 
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vragen die zijn gesteld in de Statencommissievergadering 
Bereikbaarheid en Energie – Warmte op 3 juni 2021. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
 
In de GS-brief aan PS: 
- Naar aanleiding van de vraag van PS om in het kaartje ook de bronnen 
te verwerken waar warmte vandaan komt, te vermelden dat daar nog 
onderhandelingen over gaande zijn, waardoor dat niet mogelijk is; 
- Een goede formulering op te nemen aangaande de €22,5 mln.; 
- Indien mogelijk in de tijd, omdat het streven is om brief vandaag, 8-6, 
aan PS te sturen: 

• Toe te voegen welke potentie er is aan geothermie langs de 
leiding, bijvoorbeeld middels een kaartje; 

• Naast wat er aangelegd wordt, aan te geven wat de vraag is in 
de gebieden; 

• Aan te geven wat er in totaal uit de haven komt en hoeveel daar 
uiteindelijk van benut wordt. 

 
In de factsheet: 
- Ten aanzien van het kaartje middels tekst te verhelderen dat Oostland 
al is ingetekend, maar zonder dat hier al ruimtelijke 
ordeningsprocedures voor gestart zijn.  

 
 

SV1 / Koning Beantwoording Statenvragen 3748 van VVD, CU/SGP en CDA over 
Versnellen woningbouw en de Gnephoek 
 

PZH-2021-776610925 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3748 van VVD, 

CU/SGP en CDA over Versnellen woningbouw en de Gnephoek; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3748 van VVD, CU/SGP en CDA over 

Versnellen woningbouw en de Gnephoek. 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Aan de beantwoording een kaartje toe te voegen om meer beeld te 
geven van wat er al gebeurt in de Rijn-West-streek: Wat ligt er al aan 
plannen en welke zoekgebieden zijn er? Ook de tekst moet daarop 
aangepast worden; 
- In de beantwoording aan te geven ‘It takes two to tango’; 
- De beantwoording te checken vanuit een communicatief kader. 

 
 

SV2 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3758 van de SP over veer Maassluis – 
Rozenburg 
 

PZH-2021-777386649  Advies 
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 1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3758 van 

de SP met betrekking tot ‘Uitval veer Rozenburg Maassluis’. 

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

schriftelijke vragen 3758 van de SP met betrekking tot ‘Uitval veer 

Rozenburg Maassluis’. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 


