
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 20 SEPTEMBER 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering  14 september 2021 vastgesteld. 
 
 

A1 / Stolk Bezwaren opsporingsvergunningen aardwarmtewinning Leiden e.o. 
 

PZH-2021-784491255 Advies 

1. Instemmen met de bezwaren tegen de opsporingsvergunningen 

aardwarmte Oude Rijn, Rijnland, Leiden 2 en Leiden 3, zoals deze zijn 

verleend door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK); 

2. Vast te stellen de bezwaarschriften tegen de opsporingsvergunningen 

aardwarmte Oude Rijn, Rijnland, Leiden 2 en Leiden 3, zoals deze zijn 

verleend door het ministerie van EZK; 

3. In te stemmen met het uitnodigen van de minister van EZK voor een 

bestuurlijk overleg over de begrenzing van mijnbouwvergunningen 

(gas, olie en aardwarmte) in relatie tot grondwater-

beschermingsgebieden; 

4. Vast te stellen de brief aan de minister van EZK waarin hij wordt 

uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg over de begrenzing van 

mijnbouwvergunningen in relatie tot 

grondwaterbeschermingsgebieden; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting aangaande de provinciale 

bezwaren tegen de opsporingsvergunningen aardwarmte Oude Rijn, 

Rijnland, Leiden 2 en Leiden 3, en het verzoek tot bestuurlijk overleg 

over de begrenzing van mijnbouwvergunningen in relatie tot 

grondwaterbeschermingsgebieden. 
 

Besluit Indien mogelijk in de tijd komt het onderwerp terug in GS (met 
onderstaande punten doorgevoerd) en is het besluit ‘Aangehouden’. 
 
Als er een deadline is waardoor het niet tot GS 28-9 a.s. of later kan 
wachten, is het onderwerp vastgesteld met een machtiging voor de 
portefeuillehouder om: 
- In afstemming met mevr. Baljeu een check te doen of er in dezelfde lijn 
gereageerd wordt als bij het bezwaar tegen het verlengen van de 
opsporingsvergunning in het gebied ‘Utrecht’ waar hetzelfde vraagstuk 
speelt. Indien nodig, worden de stukken in lijn gebracht; 
- De brief aan het ministerie aan te scherpen in de zin dat de provincie 
geen toestemming zal geven voor boringen in beschermingsgebieden 
voor de drinkwatervoorziening in het belang van de kwaliteit van het 
drinkwater/de drinkwatergronden; 
- Uit te zoeken of het uitsluiten van gebieden voor de boring naar 
aardwarmte iets betekent voor de energietransitie in dit gebied, waarbij 
goed gekeken moet worden om welk gebied het precies gaat; 
- In de brief aan het ministerie toe te voegen dat er een aandachtspunt 
zit qua energietransitie en om van te voren aan de partijen mee te 
geven dat de provincie niet zal instemmen met boringen in 
grondwaterbeschermingsgebieden. 
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A2 / Stolk Instructie afwijken van beleidsregels en legesverordening in het kader 
van praktijkproef BirdAlert 
 

PZH-2021-783697524 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan BIJ12 Faunafonds met de instructie om 

af te wijken van beleidsregels en legesverordening in het kader van 
praktijkproef BirdAlert. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan PS over het afwijken van beleidsregels 
voor de tegemoetkoming van faunaschade in het kader van 
praktijkproef BirdAlert. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de instructie om af te 
wijken van beleidsregels en legesverordening in het kader van 
praktijkproef BirdAlert. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om te 
checken of het juridisch kan om met een instructie af te wijken van de 
beleidsregels. 

 
 

A3 / Zevenbergen RijnlandRoute ir. G. Tjalmaweg - antwoordbrief aan College Katwijk 
n.a.v. hun verzoek m.b.t. Beaumix 
 

PZH-2021-785485862 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief in antwoord op de brief van het College van 

B&W van de gemeente Katwijk, waarin GS aangeven niet over te 
zullen gaan tot aanvullende maatregelen bij de toepassing van 
Beaumix op de ir. G. Tjalmaweg. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarmee het besluit over de 
GS-brief waarin GS aangeven niet over te zullen gaan tot aanvullende 
maatregelen bij de toepassing van Beaumix op de ir. G. Tjalmaweg, 
openbaar wordt gemaakt.   

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
GS-brief aan Katwijk: 
- Een verwijzing op te nemen naar de Kamerbrief over ‘Batterijen in 
Bodemas N206 …’ en de aanpak van het Rijk deels te benoemen; 
- Meer context/duiding en empathie te verwoorden. 

 
 

CF1 / Baljeu Gewijzigd Statenvoorstel - Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 
2021 
 

PZH-2021-776456117 Advies 
Vast te stellen het Gewijzigd Statenvoorstel - Provinciale 
milieuverordening Zuid-Holland 2021 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
gemaakte wijzigingen inzichtelijk te maken/duidelijker aan te geven. 
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CF2 / Baljeu Gewijzigde Bijlage 1 bij Statenvoorstel Wijziging Financiële verordening 
provincie Zuid-Holland 2021 - Verbonden partijen 
 

 Advies 
Vast te stellen de Gewijzigde Bijlage 1 bij Statenvoorstel Wijziging 
Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021 - Verbonden partijen 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Baljeu Srg par. 2.11 wijziging openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-
Holland 2021 
 

PZH-2021-779417868 Advies 

1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Srg par. 2.11 

Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-Holland 2021. 

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

Staten worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van Srg par. 

2.11 Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-Holland 2021. 

3. Te bepalen dat het Besluit tot wijziging van Srg par. 2.11 

Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-Holland 2021 wordt 

gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

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

van Srg par. 2.11 Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-

Holland 2021 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / De Zoete Besluit wijziging subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 
 

PZH-2021-785377079 Advies 

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

restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. 

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

wijziging van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-

Holland 2013. 

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

restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013, wordt bekend 

gemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad. 

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

van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 

2013.  

5. Vast te stellen het persbericht over het besluit tot wijziging van de 

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF5 / Stolk Motie 958 Van Aelst (SP) - Bevorderen Kruidenrijk Grasland 
 

PZH-2021-785456719 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Gedeputeerde 

Staten uitvoering geven aan Motie 958 Van Aelst (SP) - Bevorderen 
Kruidenrijk Grasland.  

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief waarin 
Gedeputeerde Staten Provinciale Staten informeren over de 
uitvoering van Motie 958 Van Aelst (SP) - Bevorderen Kruidenrijk 
Grasland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan het 
‘Overzicht inventarisatie initiatieven kruidenrijk grasland in Zuid-
Holland’ 
weidevogelinitiatieven toe te voegen. 

 
 

CF6 / Koning Pro-forma beroep tegen vastgestelde omgevingsvergunning voor 
fietsenhandel aan Coppeliaschouw 36 gemeente Zoetermeer 
 

PZH-2021-783912578 Advies 

1. In te dienen het pro-forma beroep tegen de beslissing op bezwaar van 

het college van burgemeester en wethouders waarbij besloten is een 

tijdelijke omgevingsvergunning voor een fietsenhandel aan de 

Coppeliaschouw 36, gemeente Zoetermeer in stand te laten. 

2. Het beroep in handen te stellen van de advocaat die opdracht heeft 

om Gedeputeerde Staten te vertegenwoordigen bij de rechtbank Den 

Haag. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het pro-forma beroep 

tegen de beslissing op bezwaar van het college van burgemeester en 

wethouders waarbij besloten is de tijdelijke omgevingsvergunning 

voor fietsenhandel aan de Coppeliaschouw 36, gemeente Zoetermeer 

in stand te laten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Koning Wijziging subsidieplafond van de Subsidieregeling Beweegvriendelijke 
Leefomgeving 2021 
 

PZH-2021-785502072 Advies 

1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het deelplafond zoals 

genoemd in artikel 3 van het Openstellingsbesluit subsidie 

beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2021 binnen de 

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 van € 600.000,00 naar € 

864.015,00 binnen paragraaf 7.2 van de begroting 2021, zodat alle 
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aanvragen die voldoen aan de vanuit deze regeling gestelde 

voorwaarden en criteria kunnen worden gehonoreerd.  

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij over het 

onder punt 1 genoemde worden geïnformeerd. 

3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 

subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2021 wordt 

bekendgemaakt door publicatie in het provinciaal blad. 

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

van het plafond van de Subsidieregeling Beweegvriendelijke 

Leefomgeving 2021 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Smit Bestuursovereenkomst IBT2022 - generiek interbestuurlijk toezicht 
provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2021-781677789 Advies 

1. Vast te stellen de Model-Bestuursovereenkomst generiek 

interbestuurlijk toezicht 2022. 

2. Vast te stellen het Uitvoeringsprogramma generiek interbestuurlijk 

toezicht 2022. 

3. Aan te gaan de Bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk 

toezicht 2022 met de colleges van Burgemeester en Wethouders van 

alle Zuid-Hollandse gemeenten. 

4. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan de colleges van Burgemeester 

en Wethouders, waarin gemeenten worden geïnformeerd over de 

achtergronden, overwegingen, inhoud en verdere procedure met 

betrekking tot de Model-Bestuursovereenkomst generiek 

interbestuurlijk toezicht 2022. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het nieuwe IBT-beleid 

van de Provincie Zuid-Holland 

6. Te bepalen dat de beleidsnotitie 'Generiek interbestuurlijk toezicht - 

van reactief naar proactief toezicht', de ‘Model-

Bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht 2022’ en het 

‘Uitvoeringsprogramma generiek interbestuurlijk toezicht 2022’ 

middels de bij dit voorstel gevoegde ‘Kennisgeving Beleid IBT’ bekend 

worden gemaakt in het Provinciaal Blad. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3772 van D66 Handhaving zwemverbod bij 
bruggen 
 

PZH-2021-782842521 Advies 
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1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer 

3772 van D66 over het handhaven zwemverbod bij bruggen. 

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

Statenvragen met nummer 3772 van D66 over het handhaven 

zwemverbod bij bruggen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


