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A1 / Potjer Vaststelling Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 
 

PZH-2020-758603026 Advies 

1. Vast te stellen het statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld om de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening vast te 

stellen. 

2. Te bepalen dat de statenvoorstellen voor het vaststellen van de Zuid-

Hollandse Omgevingsverordening, het Delegatiebesluit Zuid-Hollandse 

Omgevingsverordening en de Verordening nautisch beheer 2022 

gelijktijdig naar Provinciale Staten verzonden worden. 

3. Te bepalen dat de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, na 

vaststelling door Provinciale Staten, bekend gemaakt wordt 

overeenkomstige de wettelijke vereisten, waaronder de publicatie in 

het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publieksamenvatting over het vaststellen van het 

statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt voorgesteld om de 

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening vast te stellen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A2 / Potjer Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 
 

PZH-2021-778668544 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld het  Delegatiebesluit Zuid-Hollandse 

Omgevingsverordening vast te stellen.  

2. Te bepalen dat de statenvoorstellen voor het vaststellen van de Zuid-

Hollandse Omgevingsverordening, het Delegatiebesluit Zuid-Hollandse 

Omgevingsverordening en de Verordening nautisch beheer 2022 

gelijktijdig naar Provinciale Staten verzonden worden. 

3. Te bepalen dat het Delegatiebesluit Zuid-Hollandse 

Omgevingsverordening, na vaststelling door Provinciale Staten, wordt 

gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het vaststellen van het 

statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt voorgesteld om het 

Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening vast te stellen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Potjer Verordening nautisch beheer 
 

PZH-2021-778596449 Advies 

1. Vast te stellen het statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld om de Verordening nautisch beheer 2022 vast te stellen; 
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2. Te bepalen dat de statenvoorstellen Verordening nautisch beheer 

2022, Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en het Delegatiebesluit 

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening gelijktijdig naar Provinciale 

Staten verzonden worden; 

3. Te bepalen dat de Verordening nautisch beheer 2022 na vaststelling 

door Provinciale Staten wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het vaststellen van het 

statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt voorgesteld om de 

Verordening nautisch beheer 2022 vast te stellen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A4 / Stolk Onderzoek Beaumix ir. G. Tjalmaweg Katwijk 
 

PZH-2021-778571604 Advies 

1. In te stemmen met de hoofdconclusie uit de Rapportage 

handhavingskeuring (Anteagroup) dat de aangebrachte Beaumix bij de 

ir. G. Tjalmaweg voldoet aan alle wettelijke eisen uit het Besluit 

bodemkwaliteit en daar door Boskalis rechtmatig is toegepast. Er is 

geen reden of grondslag om handhavend op te treden. 

2. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten worden 

geïnformeerd over de hoofdconclusies uit de Rapportage 

handhavingskeuring. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de GS-

brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de 

hoofdconclusies uit de Rapportage handhavingskeuring. 

4. Te bepalen dat de stukken aan PS op hetzelfde moment verzonden 

worden als het College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Katwijk haar stukken naar de gemeenteraad verstuurt. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten de zin: “Voor de goede orde: deze 
verschillende taken zijn binnen het college gescheiden.” te wijzigen in:  
“Voor de goede orde: deze twee taken zijn tussen de twee verschillende 
gedeputeerden strikt gescheiden. “ 

 
 

A5 / Zevenbergen RijnlandRoute - Tjalmaweg - Resultaten onderzoek Beaumix 
 

PZH-2021-779583495 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief waarmee PS wordt geïnformeerd over de 

resultaten van de audit naar het proces van productie, opslag en 

transport van Beaumix in het project N206 ir. G. Tjalmaweg, 

onderdeel van de RijnlandRoute. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarmee het besluit over de 

GS-brief, waarmee PS wordt geïnformeerd over de resultaten van de 
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audit naar het proces van productie opslag en toepassing van Beaumix 

in het project N206 ir. G. Tjalmaweg, openbaar wordt gemaakt. 
 
N.B. Met een beroep op artikel 3, onder a van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid provincie Zuid-Holland 2017, juncto artikel 10, lid 2 onder f 
van de Wet openbaarheid van bestuur wordt een uitzondering gemaakt 
voor het (moment) van publiceren van het GS-voorstel, de brief aan PS 
waarmee PS worden geïnformeerd en alle bij dit besluit behorende 
bijlagen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en B&W van de 
gemeente Katwijk  vergaderen op respectievelijk maandag 5 juli en 
dinsdag 6 juli. Na de vergadering van B&W op 6 juli worden Provinciale 
Staten en de gemeenteraad van Katwijk gelijktijdig geïnformeerd door 
middel van een brief met de bijbehorende bijlagen. Hierover zijn 
ambtelijk werkafspraken gemaakt tussen de provincie en de gemeente. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A6 / Koning Vervolgbrief opbrengstnotitie huisvesting arbeidsmigranten aan 
Provinciale Staten 
 

PZH-2021-778169125 Advies 

1. Vast te stellen de “Vervolgbrief Opbrengstnotitie programma 

huisvesting arbeidsmigranten”, brief van Gedeputeerde Staten aan 

Provinciale Staten. 

2. Vast te stellen Bijlage 1: Ontwikkelingen beleid en samenwerkingen 

gemeenten en regio’s 

3. Vast te stellen Bijlage 2: Overzicht aantal locaties en bedden per regio  

4. Vast te stellen Bijlage 3: Infographic ‘toetsing omgevingsvergunning 

provincie Zuid-Holland’ 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de “Vervolgbrief 

Opbrengstnotitie programma huisvesting arbeidsmigranten”. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A7 / Baljeu Regionaal waterprogramma 
 

PZH-2021-778536797  
 

Advies 

1. Vast te stellen het herziene ontwerp regionaal waterprogramma Zuid-

Holland. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten ter aanbieding van het 

ontwerp regionaal waterprogramma in het kader van de actieve 

informatieplicht. 

3. Vrij te geven het ontwerp regionaal waterprogramma voor 

terinzagelegging van 13 juli tot 21 september 2021.  
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4. Te bepalen dat de bekendmaking van de terinzagelegging van het 

ontwerp regionaal waterprogramma wordt gepubliceerd in het 

Provinciaal Blad. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel ontwerp 

regionaal waterprogramma. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A8 / Koning Besluit afwijzing verzoek om intrekking Windpark Spui 
 

PZH-2021-779243115 Advies 

1. Het verzoek om intrekking van de omgevingsvergunning van Windpark 

Spui af te wijzen. 

2. Vast te stellen de brief met daarin het besluit tot afwijzing van het 

verzoek om intrekking van de omgevingsvergunning van Windpark 

Spui. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel tot 

vaststelling van het besluit tot afwijzing van het verzoek om intrekking 

van de omgevingsvergunning van Windpark Spui. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
publiekssamenvatting de volgende zin te wijzigen: 
“De Compensatie Plan groep bestaat uit een groep omwonenden uit 
Nieuw Beijerland, die aangeven overlast te ervaren vanwege de 
windturbines.” 

 
 

A9 / De Zoete Reizen op Rekening, definitief besluit 
 

PZH-2021-778423255 Advies 

1. Vast te stellen dat de tijdelijke omzetting van de 

vervoersabonnementen van medewerkers naar Reizen op Rekening, 

definitief wordt gemaakt.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel Reizen op 

Rekening, definitief besluit. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF1 / Potjer Behandelvoorstel moties 1010, 1012, 1019 en 1021 inzake RES’sen 
 

PZH-2021-779235562 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het 

behandelvoorstel voor de moties 1010, 1012, 1019 en 1021 is 

opgenomen. 
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2. Te bepalen in te zetten op een sterkere rol voor PZH in het integraal 

sturen van vraag en aanbod in het energiesysteem, zoals verwoord in 

het behandelvoorstel voor motie 2021. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over behandelvoorstel moties 

1010, 1012, 1019 en 1021 inzake RES’sen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten de zin:  
“In aanvulling hierop onderzoeken wij in hoeverre wij energieneutrale 
nieuwbouw kunnen verplichten via ons instrumentarium, zonder dat dit 
de bouwsnelheid in de weg staat.” als volgt te wijzigen: 
“In aanvulling hierop onderzoeken wij in hoeverre wij via ons 
instrumentarium kunnen zorgen dat nieuwbouw energieneutraal wordt 
gebouwd zonder dat het de hoeveelheid en bouwsnelheid belemmert.  

 
 

CF2 / Koning Vaststellen brief met stand van zaken aanbevelingen Randstedelijke 
Rekenkamer ‘Bouwen aan regie’ over het provinciale woonbeleid 
 

PZH-2021-776845414 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan PS waarmee PS op de hoogte worden 

gesteld van de voortgang van het verwerken van de aanbevelingen 

van het door de Randstedelijke Rekenkamer in december 2019 

uitgebrachte rapport ‘Bouwen aan regie”, dat zich richtte op het 

provinciale woonbeleid.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voortgang van het 

verwerken van de aanbevelingen van het door de Randstedelijke 

Rekenkamer in december 2019 uitgebrachte rapport ‘Bouwen aan 

regie”, dat zich richtte op het provinciale woonbeleid.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Brief GS aan B en W Westland nav Ontwikkelperspectief Floragebied 
 

PZH-2021-779824692 Advies 
1. Vast te stellen de gewijzigde reactie op 'Ontwikkelperspectief 

Floragebied' van de gemeente Westland. 
2.  Vast te stellen de gewijzigde publiekssamenvatting ten aanzien van de 

reactie op 'Ontwikkelperspectief Floragebied' van de gemeente 
Westland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF4 / De Zoete Erfgoedmonitor PZH - Samenwerkingsovereenkomst data-uitwisseling 
RCE-PZH 
 

PZH-2021-778280146 Advies 

1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst voor data uitwisseling 

tussen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincie Zuid-

Holland, ten behoeve van de provinciale Erfgoedmonitor. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het aangaan van de 

Samenwerkingsovereenkomst voor data uitwisseling tussen 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincie Zuid-Holland, ten 

behoeve van de provinciale Erfgoedmonitor. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-voorstel voor de 

Samenwerkingsovereenkomst voor data uitwisseling tussen 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincie Zuid-Holland, ten 

behoeve van de provinciale Erfgoedmonitor. 
 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige 
besluitvorming door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische 
binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan 
mw. W. de Zoete, gedeputeerde Cultuur en erfgoed van de provincie 
Zuid-Holland, om de samenwerkingsovereenkomst voor data uitwisseling 
tussen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincie Zuid-Holland, 
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / De Zoete Benoeming leden deskundigencommissie R en D subsidieregeling MKB 
Innovatiestimulering Topsectoren 
 

PZH-2021-778984267 Advies 

1. Te bepalen dat de leden van de onafhankelijke externe 

deskundigencommissie R&D voor de subsidieregeling MKB 

Innovatiestimulering Topsectoren worden (her) benoemd. 

2. Vast te stellen de brieven waarmee de leden van de 

deskundigencommissie R&D voor de subsidieregeling MKB 

Innovatiestimulering Topsectoren van hun benoeming in kennis 

worden gesteld.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de benoeming van de 

leden van de deskundigencommissie R&D voor de subsidieregeling 

MKB Innovatiestimulering Topsectoren. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF6 / Zevenbergen Actualisatie Subsidieregeling mobiliteit (SRM) Zuid-Holland in 2021 
 

PZH-2021-775105589 Advies 

1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

mobiliteit Zuid-Holland 2017; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake het besluit tot 

wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017;  

3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

mobiliteit Zuid-Holland 2017 wordt gepubliceerd in het Provinciaal 

Blad;  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging 

van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Baljeu Voordracht gedeputeerde Baljeu in IPO-Bestuur juni 2021 
 

PZH-2021-779703343 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan het IPO over de voordracht van 

gedeputeerde Baljeu. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voordracht van 

gedeputeerde Baljeu als lid van het IPO-Bestuur. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / De Zoete Beantwoorden Statenvragen 3757 van GroenLinks en 50Plus over 
Opschaalbaarheid Duurzame Luchtvaart 
 

PZH-2021-778743955 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3757 over 

Opschaalbaarheid Duurzame Luchtvaart van GroenLinks en 50Plus. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de beantwoording 

Statenvragen 3757 van GroenLinks en 50Plus. 
 

Besluit Aangehouden.  

 
 

SV2 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3760 van PvdD over Grote militaire 
oefening natuurgebied Hoeksche Waard tijdens vogelbroedseizoen en 
draagtijd ree en damhert 
 

PZH-2021-777041244 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen nr. 3760 van PvdD 

- Grote militaire oefening natuurgebied Hoeksche Waard tijdens 
vogelbroedseizoen en draagtijd ree en damhert. 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 JULI 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 29 juni 2021 vastgesteld. 
 
 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van 
Statenvragen nr. 3760 van PvdD - Grote militaire oefening 
natuurgebied Hoeksche Waard tijdens vogelbroedseizoen en draagtijd 
ree en damhert. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3763 GroenLinks over Feitenrelaas inzake 
de regeling melden vermoedens van een misstand 
 

PZH-2021-778579643 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3763 

Feitenrelaas inzake de regeling melden vermoedens van een misstand 

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

statenvragen 3763 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3764 PvdD - Schriftelijke vervolgvragen 
vervoer uit het lijden verlossen van gewonde wilde dieren 
 

PZH-2021-779630832 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3764 PvdD - 

Schriftelijke vervolgvragen vervoer uit het lijden verlossen van 

gewonde wilde dieren 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van 

Statenvragen 3764 PvdD - Schriftelijke vervolgvragen vervoer uit het 

lijden verlossen van gewonde wilde dieren 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 


