BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 13 JULI 2021
Besluitenlijst van de vergadering 5 juli 2021 vastgesteld.

A1 / Koning

Voorstel vaststellen Provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding
Vlaardingen Den Haag

PZH-2021-778685585

Advies
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt
voorgesteld het volgende te besluiten:
a). Vast te stellen de Nota van Beantwoording zienswijzen
Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag;
b). Vast te stellen de Nota van Wijzigingen ontwerp inpassingsplan
Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag;
c). Vast te stellen het Combi-MER Warmtetransportleiding
Vlaardingen-Den Haag met Bijlagen
d). Vast te stellen het inpassingsplan Warmtetransportleiding
Vlaardingen Den Haag, bestaande uit de regels en verbeelding
(digitaal vervat in het GML bestand
NL.IMRO.9928.DOSx2019x0003043IP-VA01) en de bijbehorende
toelichting, waarin ten opzichte van het ontwerp inpassingsplan
wijzigingen zijn aangebracht conform het voorstel in de onder 2
genoemde nota.
e). Te bepalen dat conform artikel 3.26, lid 5 Wro de gemeenteraden
van Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den
Haag gedurende een periode van 10 jaren na de datum van dit
besluit, niet bevoegd zijn om een bestemmingsplan vast te stellen
voor de in dit besluit betrokken gronden, tenzij wordt voorzien in
de bestemmingen en in de planregels zoals neergelegd in het
inpassingsplan, en/of het een bestemmingsplan betreft dat mede
voorziet in de aansluiting van het lokaal warmtenet op de
warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag.
f). Op te dragen aan GS dat de indieners van de zienswijzen op de
hoogte worden gebracht van de genomen besluiten en het
vastgestelde inpassingsplan en de daarbij behorende stukken en de
overige besluiten van de betrokken bevoegde gezagen, gereed te
maken voor tervisielegging en elektronische beschikbaarstelling,
conform de provinciale coördinatieregeling en op de wettelijk
voorgeschreven wijze gelijktijdig te publiceren en daarbij te
vermelden dat op deze besluiten de Crisis- en herstelwet van
toepassing is.
2. Vast te stellen de concept Nota van Beantwoording en hierover
informerende -ambtelijk ondertekende - brieven conform bijlage, te
zenden aan alle indieners van de zienswijzen en de griffie te voorzien
van een adreslijst van diegene die een zienswijze hebben ingediend
gericht op het ontwerp inpassingsplan of het MER, zodat de griffie
deze personen en/of organisaties kan uitnodigen om gehoord te
worden door PS half september 2021.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel aan
Provinciale Staten over het Provinciaal inpassingsplan en het MER voor
de warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
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- In het Statenvoorstel op p.2 de zin ‘Er is echter … kan voldoen’ te
verwijderen en in plaats daarvan aan te geven/uit te leggen dat de
provincie hierin niet kan kiezen vanwege technische oorzaken;
- In het Statenvoorstel op p.6 de laatste alinea bij het kopje ‘Procedure’
te wijzigen. Aan de Staten moet nadrukkelijk meegegeven worden dat
er in overleg met de griffie naar gestreefd wordt om PS na het
zomerreces een wijzigingsvoorstel te sturen vlak voor de geplande
datum voor het horen van indieners van zienswijzen;
- Wijzigingen van ondergeschikt belang te maken, onder andere in de
Nota van Beantwoording.

A2 / Baljeu

Wijziging Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021 Verbonden partijen

PZH-2021-778445877

Advies
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee aan Provinciale Staten
wordt voorgesteld de Beleidsnota verbonden partijen en overige
deelnemingen 2020-2021 in te trekken en het besluit tot wijziging van
de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021 vast te stellen.
2. Te bepalen dat de gewijzigde Financiële verordening provincie ZuidHolland 2021 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de
Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A3 / Koning

Arbeidsmigrantenhuisvesting Oostbuurtseweg 53 gemeente Westland

PZH-2021-779566098

Advies
1. Vast te stellen de brief waarmee aan Provinciale Staten gevraagd
wordt of de voorgenomen instemming van GS ten aanzien van de
huisvesting van arbeidsmigranten, aan de Oostbuurtseweg 53 in de
gemeente Westland, nadere bespreking behoeft in de eerstvolgende
commissievergadering van 9 september 2021.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief waarmee
Provinciale Staten gevraagd wordt of zij de voorgenomen instemming
van GS ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten, aan de
Oostbuurtseweg 53 in de gemeente Westland, nader wil bespreken in
de eerstvolgende commissievergadering van 9 september 2021.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
brief aan PS op p.1 de eerste zin te wijzigen, door de formulering aan te
houden van het GS-voorstel dat GS van plan zijn om toestemming te
verlenen, tenzij PS aangeven daarover eerst te willen praten.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 13 JULI 2021
Besluitenlijst van de vergadering 5 juli 2021 vastgesteld.
A4 / De Zoete

Rapportage ambtelijke integriteit 2020

PZH-2021-777922225

Advies
1. Vast te stellen de Rapportage integriteit 2020, waarin de provincie
Zuid-Holland zich verantwoordt over het gevoerde integriteitsbeleid
dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Rapportage
Integriteit 2020.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Rapportage integriteit
2020.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A5 / De Zoete

Intentieverklaring ten behoeve van het IVN in verband met hun
aanvraag bij het Nationaal Groeifonds - Groene, Gezonde,
Klimaatbestendige bedrijventerreinen

PZH-2021-780400021

Advies
1. In te stemmen met ondertekenen van de intentieverklaring ten
behoeve van de groeifondsaanvraag van het IVN waarmee de
provincie Zuid-Holland haar steun uitspreekt voor deze aanvraag en in
beginsel aangeeft een rol te kunnen spelen in de ambitie van de
groeifondsaanvraag, onder voorbehoud dat het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties deze aanvraag ook steunt.
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 Willy de Zoete – van
der Hout, gedeputeerde Economie van de Provincie Zuid-Holland, en
Meindert Stolk, gedeputeerde Gezond en Veilig van de Provincie ZuidHolland, om de Intentieverklaring ten behoeve van het IVN in verband
met hun aanvraag bij het Nationaal Groeifonds – Groene, Gezonde,
Klimaatbestendige bedrijventerreinen namens de Provincie Zuid-Holland
te ondertekenen

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
intentieverklaring op p.1 bij het onderdeel ‘Verklaart de provincie als
volgt’ bij de 4e bullit de zinsnede ‘welke mogelijkheden er’ te wijzigen
in: ‘of er mogelijkheden’.

A6 / Zevenbergen

Zuid-Hollands Toekomstbeeld Fiets

PZH-2021-779728778

Advies
1. Vast te stellen het beleidsrapport Zuid-Hollands Toekomstbeeld Fiets;
2. Vast te stellen de brief aan PS met onderwerp Zuid-Hollands
Toekomstbeeld Fiets;
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3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met als onderwerp
Zuid-Hollands Toekomstbeeld Fiets;
4. Gedeputeerde Zevenbergen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2,
derde lid van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de
provinciale organisatie 2021 voor de periode 7 juli tot en met 30
augustus 2021 (reces)mandaat te verlenen tot vaststelling van het
projectenprogramma behorend bij het rapport Toekomstbeeld Fiets,
zodat het voor 8 september 2021 ter kennisgeving aan PS kan worden
aangeboden
Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
stukken iets op te nemen over de regionale mobiliteitsplannen waar de
fiets ook in meegenomen kan worden.

CF1 / Baljeu

Voortgang toezeggingen gedeputeerde Baljeu Provinciale
Statenvergadering 16 juni 2021

PZH-2021-779794758

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de voortgang van
de toezeggingen van gedeputeerde Baljeu tijdens de vergadering van
Provinciale Staten op 16 juni 2021.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief met de
voortgang van de toezeggingen van gedeputeerde Baljeu tijdens de
vergadering van Provinciale Staten op 16 juni 2021

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
stukken het onderwerp te concretiseren.

CF2 / Baljeu

Behandelvoorstel Motie 995, 996, 997, 999 en 1000

PZH-2021-779180193

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het
behandelvoorstel voor de moties 995,996, 997, 999 en 1000 is
opgenomen;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale
Staten met het behandelvoorstel voor de moties 995,996, 997, 999 en
1000.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF3 / Baljeu

Intentieverklaring ontvlechting Evides

PZH-2021-779297558

Advies
1. Te bepalen om niet deel te nemen in en garant te willen staan voor
GBE Aqua B.V.;
2. In te stemmen met een garantstelling door de provincie Zeeland voor
GBE Aqua B.V.;
3. Vast te stellen de brief aan de provincie Zeeland, inhoudende niet
deel te nemen in GBE Aqua B.V.;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over niet deel te nemen in
GBE Aqua B.V.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF4 / Baljeu

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

PZH-2021-779324379

Advies
1. Vast te stellen het verzoek om toe te treden tot de Green Deal
Zeevaart, Binnenvaart en Havens (aansluitend bij de acties voor
provincies/overheden onder artikel 5 van de Green Deal).
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Green Deal Zeevaart,
Binnenvaart en Havens.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF5 / Baljeu

Getij Grevelingen

PZH-2021-780053934

Advies
1. In te stemmen met ondertekening namens Gedeputeerde Staten van
de gezamenlijke brief aan Raden en Staten van de colleges van de
gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee en de
provincies Zeeland en Zuid-Holland over de ontwikkelingen in de
planuitwerking van getij Grevelingen.
2. Vast te stellen de brief van GS aan PS ter aanbieding van de
gezamenlijke brief aan Raden en Staten over de ontwikkelingen in de
planuitwerking van getij Grevelingen.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de gezamenlijke brief aan
Raden en Staten over de ontwikkelingen in de planuitwerking van getij
Grevelingen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF6 / Zevenbergen

Jaarverslag bezwarencommissie 2020

PZH-2021-779480697

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee het
jaarverslag van de bezwarencommissie 2020 ter kennisname aan
Provinciale Staten wordt gezonden.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel aanbieding
Jaarverslag Bezwarencommissie aan PS

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF7 / Stolk

Beslissing op bezwaar Van Woerden Recycling B.V. voor lasten onder
dwangsom voor overtreden Wm en Besluit mbga

PZH-2021-779687326

Advies
1. Ongegrond te verklaren, conform het advies van de
bezwarencommissie, de bezwaren van Van Woerden Recycling B.V.
van 12 februari 2021, tegen de lasten onder dwangsom van 4 februari
2021 en het bestreden besluit te handhaven.
2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Van
Woerden Recycling B.V..
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op het
bezwaar van Van Woerden Recycling B.V..

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF8 / Stolk

Convenant ondersteuning ontwikkeling Warmte Systeem Westland en
aansluiting op WarmtelinQ

PZH-2021-779746618

Advies
1. Aan te gaan het Convenant over de ondersteuning van de
ontwikkeling van het Warmte Systeem Westland en de aansluiting op
WarmtelinQ met de ministeries van LNV en EZK, gemeenten Westland
en Midden-Delfland, LdM C.V, Glastuinbouw Westland, Energie
Transitie Partners en de Greenport West-Holland, waarin de intenties
worden vastgelegd voor de concrete ontwikkeling van het Westlanddekkend warmtenet voor de glastuinbouw en gebouwde omgeving en
de aansluiting daarvan op de hoofdinfrastructuur voor warmte, in casu
de WarmtelinQ leiding.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel over het
aangaan van het Convenant Ondersteuning Ontwikkeling Warmte
Systeem Westland en aansluiting op WarmtelinQ
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige
besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is
het advies aan hem machtiging af te geven aan gedeputeerde Stolk om
namens de provincie Zuid-Holland het convenant over de ondersteuning
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van de ontwikkeling van het Warmte Systeem Westland en de aansluiting
op WarmtelinQ met de ministeries van LNV en EZK, gemeenten Westland
en Midden-Delfland, LdM C.V, Glastuinbouw Westland, Energie Transitie
Partners en de Greenport West-Holland te ondertekenen.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF9 / Stolk

Convenant verkenning aansluiting delen van Oostland op WarmtelinQ

PZH-2021-779781463

Advies
1. Aan te gaan het Convenant Betreffende Verkenning mogelijke
aansluiting delen van Oostland op WarmtelinQ met de ministeries van
LNV en EZK, gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas, Waddinxveen,
Zoetermeer en Lansingerland, Glastuinbouw Nederland, en LdM C.V.,
waarin de intenties worden vastgelegd voor de aansluiting van het te
ontwikkelen warmtenet in Oostland op de hoofdinfrastructuur voor
warmte, in casu de WarmtelinQ leiding.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel over het
aangaan van het convenant verkenning aansluiting delen van Oostland
op WarmtelinQ.
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige
besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is
het advies aan hem machtiging af te geven aan gedeputeerde Stolk om
namens de provincie Zuid-Holland het convenant Betreffende Verkenning
mogelijke aansluiting delen van Oostland op WarmtelinQ met de
ministeries van LNV en EZK, gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas,
Waddinxveen, Zoetermeer en Lansingerland, Glastuinbouw Nederland, en
LdM C.V. te ondertekenen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF10 / Stolk

Rapport Toekomstbestendige taakuitvoering vergunningen, toezicht en
handhaving en vervolgproces

PZH-2021-780400157

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het aanbieden van
de rapportage van Twijnstra Gudde over de Toekomstbestendige
taakuitvoering vergunningen, toezicht en handhaving.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aanbieden van de
rapportage van Twijnstra Gudde over de Toekomstbestendige
taakuitvoering vergunningen, toezicht en handhaving.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF11 / Koning

Provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Rijswijk-Leiden

PZH-2021-778635614

Advies
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten (PS) wordt
voorgesteld het volgende te besluiten:
a) Op te stellen een Provinciaal inpassingsplan (PIP) als bedoeld in
artikel 3.26 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en een Milieueffecten
rapportage (MER) voor het project WarmtelinQ Rijswijk-Leiden.
Wanneer de Omgevingswet in werking is getreden en er geen
gebruik gemaakt kan worden van de overgangsregeling zal in plaats
van een provinciaal inpassingsplan sprake zijn van het opstellen
van een Projectbesluit;
b) Te bepalen dat Gedeputeerde Staten alle voorbereidende
werkzaamheden verrichten die nodig zijn in het kader van de
vaststelling van het Provinciaal inpassingsplan of het Projectbesluit
en het MER door Provinciale Staten.
c) Te bepalen dat Gedeputeerde Staten informatie over het nog op te
stellen communicatieplan deelt met Provinciale Staten.
d) Te bepalen dat het door Provinciale Staten genomen besluit over
"Provinciaal inpassingsplan WarmtelinQ Rijswijk-Leiden” en de
m.e.r.-procedure voor het project WarmtelinQ Rijswijk-Leiden op
de wettelijk voorgeschreven wijze worden gepubliceerd en dat de
betrokken bevoegde gezagen hierover schriftelijk worden
geïnformeerd.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel aan
Provinciale Staten over het Provinciaal inpassingsplan en een m.e.r.procedure voor WarmtelinQ Rijswijk-Leiden.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF12 / Koning

Srg wijziging artikel 2.11.2 en openstelling §2.11 voucherregeling
ondersteuning reddingsbrigades ten gevolge van Covid-19 Zuid-Holland
2021

PZH-2021-779175318

Advies
1) Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling Groen
Zuid-Holland 2016 artikel 2.11.2
2) Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie Voucherregeling
ondersteuning reddingsbrigades ten gevolge van Covid-19 ZuidHolland 2021 met een deelplafond van € 60.000,00 onder voorbehoud
van besluit op wijziging van subsidieplafond bij Voorjaarsnota 2021
3) Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale
Staten worden geïnformeerd over:
a. het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland
2016 artikel 2.11.2
b. het Openstellingsbesluit subsidie Voucherregeling ondersteuning
reddingsbrigades ten gevolge van Covid-19 Zuid-Holland 2021 met
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een deelplafond van € 60.000,00 onder voorbehoud van besluit op
wijziging van subsidieplafond bij Voorjaarsnota 2021
4) Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad in werking treden:
a. het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland
2016 artikel 2.11.2
b. het Openstellingsbesluit subsidie Voucherregeling ondersteuning
reddingsbrigades ten gevolge van Covid-19 Zuid-Holland 2021 met
een deelplafond van € 60.000,00 onder voorbehoud van besluit op
wijziging van subsidieplafond bij Voorjaarsnota 2021
5) Vast te stellen de publiekssamenvatting over:
a. het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland
2016 artikel 2.11.2
b. het Openstellingsbesluit subsidie Voucherregeling ondersteuning
reddingsbrigades ten gevolge van Covid-19 Zuid-Holland 2021 met
een deelplafond van € 60.000,00 onder voorbehoud van besluit op
wijziging van subsidieplafond bij Voorjaarsnota 2021
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF13 / Koning

Vaststellen subsidieregeling woonvormen senioren

PZH-2021-779624190

Advies
1. Vast te stellen de Subsidieregeling Woonvormen senioren ZuidHolland, zoals opgenomen in bijlage 2.
2. Te bepalen dat de Subsidieregeling Woonvormen senioren ZuidHolland bekend wordt gemaakt door publicatie in het Provinciaal blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot
vaststellen van de Subsidieregeling woonvormen senioren.
4. Vast te stellen GS-brief aan Provinciale Staten over de Subsidieregeling
Woonvormen senioren

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF14 / Potjer

Participatie provincie ZH in aanvraag Nieuwe Warmte Nu! voor
Nationaal Groeifonds

PZH-2021-780369879

Advies
1. Te bepalen dat de provincie Zuid-Holland actieve deelneemt aan het
consortium Nieuwe Warmte Nu! (NWN!) in het kader van het indienen
van een propositie voor warmte-infrastructuur bij het Nationaal
Groeifonds, tweede tranche.
2. In te stemmen met deelname in de stuurgroep van het consortium
NWN!
3. In te stemmen met een bijdrage in de proceskosten van de aanvraag
van €10.000,- .
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4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit participatie
provincie ZH in aanvraag Nieuwe Warmte Nu! voor Nationaal
Groeifonds.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF15 / De Zoete

Wijziging Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021

PZH-2021-774888346

Advies
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het Maatregelenpakket
erfgoedlijnen 2021, waarmee 7 projecten voor een bedrag van
€ 246.374 worden opgenomen in het Maatregelenpakket
erfgoedlijnen 2021;
2. Onderdeel van het Besluit tot wijziging van het Maatregelenpakket
erfgoedlijnen 2021 betreft het beschikbaar houden van de middelen
voor de restauratie van rijksmonument Hollandia te Vlaardingen;
3. Te bepalen dat het Besluit tot wijziging van het Maatregelenpakket
erfgoedlijnen 2021 na vaststelling wordt gepubliceerd in het
Provinciaal Blad;
4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Wijziging
Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot het Besluit
tot wijziging van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021.

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

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In het antwoord op vraag 3 de eerste zin te verwijderen. Na de zin ‘Zo
zijn nieuwe … hun voorgangers’ moet toegevoegd worden: ‘Welke
ontwikkelingen dit zijn, zal de toekomst uitwijzen. Dit ligt buiten onze
bevoegdheid.’ of een passage van soortgelijke strekking;
- In het antwoord op vraag 9 toe te voegen: ‘Nee, op dit moment is de
trein niet …’;
- In het antwoord op vraag 10 het jaartal 2070 te corrigeren in 2050;
- In het antwoord op vraag 12 ‘Nee.’ te verwijderen;
- Het antwoord op vraag 16 te wijzigen in: ‘Er wordt ingezet op Groene
Waterstofinfrastructuur. Er is nog geen specifieke verdeling wat waar
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terecht komt. Dit moet gezien worden in de totale transitie.’ of een
passage van soortgelijke strekking;
- Het antwoord op vraag 17 te wijzigen door aan te geven dat dit op zo’n
detailniveau gaat, dat deze vraag thuishoort bij experts.

SV2 / Zevenbergen

Beantwoording Statenvragen 3767 PvdA - beschadiging van lokale
ecologie

PZH-2021-780155905

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3767 van
PvdA met betrekking tot “beschadiging van lokale ecologie”.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
schriftelijke vragen 3767 van PvdA met betrekking tot “beschadiging
van lokale ecologie”.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het
antwoord op vraag 3 na ‘de bewoners’ een punt te zetten en de rest van
de zin te verwijderen.

SV3 / Potjer

Beantwoorden statenvragen 3768 PvdD Rechterlijke uitspraak
landbouwgif rondom Natura 2000

PZH-2021-779941329

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer
3768 van de PvdD – Rechterlijke uitspraak verbod landbouwgif nabij
Natura 2000-gebieden.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen met nummer 3768 van de PvdD – Rechterlijke uitspraak
verbod landbouwgif nabij Natura 2000-gebieden.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
publiekssamenvatting ‘gewasbestrijdingsmiddelen’ te vervangen door
‘gewasbeschermingsmiddelen’.

SV4 / Stolk

Beantwoording Statenvragen 3770 PvdD Week tegen de
voedselverspilling

PZH-2021-780430847

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3370
aangaande de Week tegen de voedselverspilling van de Partij voor de
Dieren.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
statenvragen 3770 aangaande de Week tegen de voedselverspilling
van de Partij voor de Dieren.
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Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de
beantwoording toe te voegen dat de kantine van de provincie meedoet
aan de app ‘Too Good To Go’ om voedselverspilling tegen te gaan.

SV5 / Potjer

Beantwoording Statenvragen 3771 PVV Gevolgen klimaatuitspraak Raad
van State windenergie en regionale energiestrategieën

PZH-2021-780323767

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3771 van
de PVV over de gevolgen van de klimaatuitspraak van de Raad van
State voor windenergie en regionale energiestrategieën;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
Beantwoording schriftelijke vragen 3771 PVV Gevolgen
klimaatuitspraak van de Raad van State windenergie en regionale
energiestrategieën.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

