
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 JUNI 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 15 juni 2021 vastgesteld. 
 
 

A1 / Koning Woningbehoefteraming 2021 
 

PZH-2021-776973847 Advies 

1. Vast te stellen de volgende woningaantallen als toegestane 

woningvoorraadgroei in de woonregio’s voor de periode 2021 tot en 

met 2030 op basis van de Woningbehoefteraming 2021: 

a. Alblasserwaard:    3.050; 

b. Drechtsteden:     6.800; 

c. Goeree-Overflakkee:    2.500; 

d. Haaglanden:      80.900; 

e. Hoeksche Waard:    3.300; 

f. Holland Rijnland:    27.450; 

g. Midden-Holland:    14.500; 

h. Regio Rotterdam:    61.150; 

i. Nader door provincie toe te delen:  22.150. 

2. Vast te stellen een nieuw provinciaal sturingsprincipe en een nieuwe 

provinciale werkwijze, waarbij de provincie meer sturend optreedt en 

de provinciale procedure versnelt. 

3. Te bepalen dat nieuwe ‘flexwoningen’ in een woonregio in ieder geval 

tot het einde van deze collegeperiode boven op de toegestane 

woningvoorraadgroei van die woonregio mag komen gelet op het 

actuele woningtekort. 

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Gedeputeerde 

Staten Provinciale Staten informeert over de toegestane 

woningvoorraadgroei per regio, het nieuwe provinciale 

sturingsprincipe, de nieuwe provinciale werkwijze en de bepaling over 

‘flexwoningen’. 

5. Vast te stellen de brieven aan de woonregio’s Alblasserwaard, 

Drechtsteden, Goeree-Overflakkee, Haaglanden, Hoeksche Waard, 

Holland Rijnland, Midden-Holland en Rotterdam waarmee 

Gedeputeerde Staten de toegestane regionale woningvoorraadgroei 

voor de periode 2021 tot en met 2030 aan de woonregio’s bekend 

maken. 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 

Woningbehoefteraming 2021. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-de zin in de GS brieven: “Als onderdeel van het nieuwe sturingsprincipe 
bestemmen wij 10 procent (…) woningbouwlocaties” als volgt te 
wijzigen: 
“Als onderdeel van het nieuwe sturingsprincipe zal 10 procent worden 
gereserveerd als groeicapaciteit voor geschikte projecten.” of woorden 
van gelijke strekking.  
-in de GS brieven de zin: “Wij willen nu in één keer de toets op de ladder 
en integrale toets op het provinciale omgevingsbeleid voor de periode 
tot en met 2030 uitvoeren.” aan te passen in die zin dat duidelijk wordt 
dat al gaat worden (mee)gekeken naar hetgeen ter inzage is gelegd en 
niet getoetst gaat worden aan gehele vigerende omgevingsbeleid.  
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-in voornoemde zin duidelijk te maken dat het niet zozeer om een toets 
gaat maar meer om meekijken en meedenken aan de voorkant; 
- wijzigingen van ondergeschikt belang door te voeren. 

 
 

A2 / De Zoete Nadere duiding van de regels van het Luchthavenbesluit van het 
Loodswezen 
 

PZH-2021-778419781 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat tot nadere duiding van de regels van het 

Luchthavenbesluit van het Loodswezen. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten tot nadere duiding van 

de regels van het Luchthavenbesluit van het Loodswezen. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over nadere duiding van de 

regels van het Luchthavenbesluit van het Loodswezen. 
 
N.B. Op grond van artikel 3, onder d van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 worden de brieven met de daarbij 
behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot het moment van 
verzending van de brief aan het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-aan de brief aan Provinciale Staten toe te voegen dat het om één 
helikopter gaat; 
- in de brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen.  

 
 

A3 / Baljeu Garantiestelling AWZI Nieuwe Waterweg 
 

PZH-2021-777417583 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Delfland 

inhoudende dat de provincie bereid is aan het Hoogheemraadschap 
van Delfland een garantie te verstrekken middels verlening van een 
begrotingssubsidie voor een maximaal bedrag van € 1.866.341,00, 
waarbij een premie van 3,8% in rekening zal worden gebracht welke 
door het Hoogheemraadschap zal worden doorberekend aan de 
Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A.     

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin PS worden 
geïnformeerd over de stand van zaken rond de collectieve zuivering 
AWZI Nieuwe Waterweg.  

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de garantiestelling AWZI 
Nieuwe Waterweg.  

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-in het eerste adviespunt van het GS voorstel de termijn van de 
garantieverstrekking op te nemen; 
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-in de brief aan het Hoogheemraadschap tekstuele wijzigingen van 
ondergeschikt belang aan te brengen. 

 
 

CF1 / Koning Srg wijzigingen §2.6, art. 2.11.2 en bijlage 3 en openstellingen §2.11 
kwaliteitsimpuls gebieden, stad-land en gezond natuur wandelen 
 

PZH-2021-776168489 Advies 

1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen 

Zuid-Holland 2016 paragraaf 2.6, artikel 2.11.2 en bijlage 3 

2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls 

recreatie in gebieden in Zuid-Holland 2021 met een deelplafond van € 

1.500.000 

3. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie stad-land-

verbindingen Zuid-Holland 2021 met een deelplafond van € 300.000 

4. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie Gezond Natuur 

Wandelen Zuid-Holland 2021 met een deelplafond van € 20.000 

5. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 

Staten worden geïnformeerd over: 

a. Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 

paragraaf 2.6, artikel 2.11.2 en bijlage 3 

b. Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie in 

gebieden in Zuid-Holland 2021 met een deelplafond van € 

1.500.000 

c. Openstellingsbesluit subsidie stad-land-verbindingen Zuid-Holland 

2021 met een deelplafond van € 300.000 

d. Openstellingsbesluit subsidie Gezond Natuur Wandelen Zuid-

Holland 2021 met een deelplafond van € 20.000 

6. Te bepalen dat de volgende besluiten worden gepubliceerd in het 

Provinciaal Blad: 

a. Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 

paragraaf 2.6, artikel 2.11.2 en bijlage 3 

b. Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie in 

gebieden in Zuid-Holland 2021met een deelplafond van € 

1.500.000 

c. Openstellingsbesluit subsidie stad-land-verbindingen Zuid-Holland 

2021 met een deelplafond van € 300.000 

d. Openstellingsbesluit subsidie Gezond Natuur Wandelen Zuid-

Holland 2021 met een deelplafond van € 20.000 

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Subsidieregeling groen 

Zuid-Holland 2016 wijzigingen §2.6 ecologische verbindingen, artikel 

2.11.2 en bijlage 3 en openstellingen §2.11 kwaliteitsimpuls in 

gebieden, stad-land-verbindingen en Gezond Natuur Wandelen 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF2 / Baljeu Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021 
 

PZH-2021-776394607 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij de Provinciale 

milieuverordening Zuid-Holland 2021 met de bijbehorende toelichting 

en de Nota van beantwoording ter vaststelling aan Provinciale Staten 

wordt aangeboden.  

2. Te bepalen dat de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021 na 

vaststelling door Provinciale Staten wordt gepubliceerd in het 

Provinciaal blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangepaste ontwerp 

van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Potjer Initiatiefvoorstel van PvdD kleine marterachtigen van vrijstellingslijst 
 

PZH-2021-777041573 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-brief met de zienswijze op het initiatiefvoorstel 

van PvdD Kleine Marterachtigen van vrijstellingslijst; 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze van 

Gedeputeerde Staten op het initiatiefvoorstel van PvdD Kleine 
Marterachtigen van vrijstellingslijst. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de 
brief toe te voegen dat, alles afwegend, het college dit initiatiefvoorstel 
niet zou willen volgen en de vrijstelling van de marterachtigen zou 
willen handhaven. 

 
 

CF4 / Potjer Behandelvoorstel motie 968 Inzichtelijke provinciale stukken 
 

PZH-2021-770956623 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten 

geïnformeerd worden over het behandelvoorstel van de motie 968 

Inzichtelijkheid provinciale stukken. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel van 

de motie 968 Inzichtelijkheid provinciale stukken. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 
 
 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 JUNI 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 15 juni 2021 vastgesteld. 
 
 

SV1 / De Zoete Beantwoording Statenvragen 3759 van Groep GO over Hybride werken 
werknemers provincie 
 

PZH-2021-778083476  
  

 

Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen nr. 3759 van 

groep GO met betrekking tot hybride werken werknemers provincie 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen nr. 3759 met betrekking tot hybride 

werken werknemers provincie 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de zin 
bij het antwoord op vraag 1 waarin staat dat vrijheid en vrijwilligheid 
uitgangspunt zijn te verwijderen en toe te voegen dat we op dit moment 
nog in een overgangsfase zitten. 

 
 
 
 


