
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 15 JUNI 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 8 juni 2021 vastgesteld. 
 
 

A1 / Koning Startnotitie Partiële Herziening Inpassingsplan RijnlandRoute N206 
Europaweg 

PZH-2021-777010841 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel Startnotitie Partiële Herziening 

Inpassingsplan RijnlandRoute N206 Europaweg waarmee de 

Startnotitie ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt aangeboden.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarmee het Gedeputeerde 

Staten-besluit over de Startnotitie Partiële Herziening Inpassingsplan 

RijnlandRoute N206 Europaweg openbaar wordt gemaakt. 
Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 

Statenvoorstel de zin: “Zoals toegelicht in de GS-brief aan PS van 25 mei 
2021 werd bij de uitwerking van het ontwerp dat ten grondslag lag aan 
het PIP 2014 geconstateerd dat er sprake is van onvoorziene technische- 
en faseringsknelpunten ten aanzien van het projectonderdeel van de 
RLR de N206 Europaweg.”, te verplaatsen naar de Bestuurlijke 
samenvatting van het voorstel om hierdoor te benadrukken dat het gaat 
om een aantal technische en faseringsaanpassingen.  

 
 

A2 / Koning Toename druk op recreatieve voorzieningen 

PZH-2021-778083559 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, waarmee 

Provinciale Staten wordt geïnformeerd over de toename van de druk 
op de recreatieve voorzieningen in Zuid-Holland en de consequenties 
voor het beheer hiervan. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale 
Staten over de toename van de druk op de recreatieve voorzieningen 
in Zuid-Holland. 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten: 
-een zin op te nemen dat het niet zo is dat de Provincie 
noodzakelijkerwijs alle andere gebieden een beheerbijdrage gaat 
betalen. 
-de tweede zin op pagina 2 als volgt te wijzigen: “Dit betekent dat, bij 
gelijkblijvend budget, natuur en recreatieschappen in de toekomst 
minder subsidie van de provincie voor beheer van de huidige gebieden 
zullen ontvangen. 
-op pagina 3 te verduidelijken dat de 0,6 miljoen per jaar niet geheel ten 
goede gaat komen aan Staatsbosbeheer maar dat gekeken gaat worden 
om ook een deel voor de recreatieschappen in te zetten.  

 
 

CF1 / Potjer Gewijzigd Statenvoorstel Vaststelling Omgevingsbeleid 2020 
 

PZH-2021-778445746 Advies 
Vast te stellen het Gewijzigd Statenvoorstel Vaststelling Omgevingsbeleid 
2020  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF1 / Koning Woningbouwprogramma Brielle-Hellevoetsluis-Westvoorne 

PZH-2021-777562843 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en 

Westvoorne over het gezamenlijke woningbouwprogramma. 
2. Vast te stellen de publieksamenvatting over de brief aan de 

gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne over het 
gezamenlijke woningbouwprogramma. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning Steunverklaring plaatsing ANWB gebiedsborden Bijzonder Provinciaal 
Landschap langs rijksweg(en) 

PZH-2021-777186891 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal 

Landschap Midden- 
 Delfland waarin de steun tot plaatsing van de ANWB gebiedsborden 

Bijzonder Provinciaal Landschap langs rijksweg(en) wordt 
uitgesproken. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de brief aan de 
Landschapstafel waarin de steunverklaring ter kennisneming wordt 
aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de provinciale 
steunverklaring voor plaatsing van ANWB gebiedsborden Bijzonder 
Provinciaal Landschap Midden-Delfland langs rijksweg(en). 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Potjer Statenvragen 3745 PvdD over luchtwassers in relatie tot stikstofemissie 

PZH-2021-777430805 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3745 van de 

PvdD over luchtwassers in relatie tot stikstofemissie. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3745 van de PvdD over luchtwassers in relatie tot 
stikstofemissie. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


