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A1 / Zevenbergen GS-brief leges milieubelastende activiteiten Omgevingswet 
 

PZH-2021-784178770 Advies 
1. Vast te stellen de informerende brief aan Provinciale Staten over het 

proces rond het invoeren van leges voor milieubelastende activiteiten 
onder de Omgevingswet. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de informerende brief 
aan Provinciale Staten over het proces rond het invoeren van leges 
voor milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
GS-brief aan PS: 
- Een passage op te nemen dat de legesopbrengst zich nog lastig laat 
inschatten en in beeld komt bij de beoordeling van de begroting van de 
omgevingsdiensten: 
- ‘ca. 4,2 mln.’ te wijzigen in ‘ca. 4 mln.’ 

 
 

A2 / Zevenbergen Samenwerkingsovereenkomst Programma Zuid-Holland Bereikbaar 
 

PZH-2021-783940156 Advies 
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst Programma Zuid-

Holland Bereikbaar, waarmee de samenwerking met het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag, de gemeenten Rotterdam en Den Haag, ProRail 
en het Havenbedrijf Rotterdam wordt geïntensiveerd ten aanzien van 
grootschalige werkzaamheden in het kader van beheer en onderhoud 
en bouw van de infrastructuur in Zuid-Holland, 
a)  onder voorbehoud dat Provinciale Staten geen wensen of 

bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de deelname aan de 
Stichting Zuid-Holland Bereikbaar 

b)  alsmede de opschortende voorwaarde dat afspraken zijn gemaakt 
over welke bestaande contracten en rechten en verplichtingen van 
de huidige organisaties Bereik!, De Verkeersonderneming en 
Bereikbaar Haaglanden & Rijnland al dan niet worden 
overgenomen door Stichting Zuid-Holland Bereikbaar 

c)  én onder de voorwaarde dat Provinciale Staten een bijdrage 
beschikbaar stellen van 1/6 van het werkbudget voor de generieke 
activiteiten, zijnde € 383.000 (excl. BTW) per jaar voor tenminste 5 
jaar (2022-2026) uit de reserve Bereikbaarheid, waarbij uitgezocht 
wordt of deze bijdrage uit niet-bestede middelen voor SRM kan 
worden gedekt. 

2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee Provinciale Staten in staat 
worden gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van 
Gedeputeerde Staten te brengen ten aanzien van de deelname van 
de provincie Zuid-Holland aan de stichting Zuid-Holland Bereikbaar.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting 
Samenwerkingsovereenkomst Programma Zuid-Holland. 
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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 om een machtiging af te geven 
aan de heer Zevenbergen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de 
provincie Zuid-Holland, om de Samenwerkingsovereenkomst Programma 
Zuid-Holland Bereikbaar namens de provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen, a) onder het voorbehoud dat Provinciale Staten geen 
wensen of bedenkingen hebben geuit ten aanzien van deelname aan de 
Stichting Zuid-Holland Bereikbaar; b) alsmede de opschortende 
voorwaarde dat afspraken zijn gemaakt over welke bestaande contracten 
en rechten en verplichtingen van de huidige organisaties Bereik!, De 
Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden & Rijnland; c) én onder 
de voorwaarde dat Provinciale Staten een bijdrage beschikbaar stellen 
van 1/6 van het werkbudget voor de generieke activiteiten, zijnde € 
383.000 (excl. BTW) per jaar voor tenminste 5 jaar (2022-2026) uit de 
reserve Bereikbaarheid, waarbij uitgezocht wordt of deze bijdrage uit 
niet-bestede middelen voor SRM kan worden gedekt. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
stukken een aantal concrete voorbeelden te noemen wat men nu 
precies gaat doen zodat PS er meer gevoel bij krijgen waar het over 
gaat.  

 
 

A3 / De Zoete Besluit intrekken eerdere weigeringen en alsnog verlenen wegens extra 
middelen PS restauratie 2021 
 

PZH-2021-782792413 Advies 

1.  In te trekken alle weigeringen in de reeds afgesloten indienperiode op 

basis van het bereiken van het subsidieplafond in verband met het 

uitvoeren van het amendement van Provinciale Staten tot het 

ophogen van het subsidieplafond 2021 voor restauratie van 

rijksmonumenten met terugwerkende kracht van € 1.350.0000 naar € 

4.166.957,00 en te verlenen de subsidies: 

*  01 Te verlenen aan Vlaardingen Fishery Ventures te Vlaardingen 

een projectsubsidie 2021-2023 ter grootte van 44% van de 

beoordeelde en als subsidiabel aangemerkte begrote kosten van 

€ 474.874,05 met een maximum van € 208.945,00 voor de 

restauratie van Visscherij Maatschappij Vlaardingen, waarbij het 

meerdere gevraagde subsidiebedrag van € 60.702,96 geweigerd 

wordt op grond van de beoordeling van de kosten op 

subsidiabiliteit. 

*  02 Te verlenen aan Stichting tot Instandhouding van Molens in de 

Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te Streefkerk – onder 

voorbehoud - een projectsubsidie 2021-2023 ter grootte van 39% 

van de beoordeelde en als subsidiabel aangemerkte begrote 

kosten van € 545.643,01 met een maximum van € 212.801,00 voor 

de restauratie van korenmolen Nooit Volmaakt, waarbij het 
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meerdere gevraagde subsidiebedrag van € 1.882,60 geweigerd 

wordt. 

*  03 Te verlenen aan Stichting Rooms Katholieke Begraafplaatsen 

Den Haag een projectsubsidie 2021-2022 ter grootte van 50% van 

de beoordeelde en als subsidiabel aangemerkte begrote kosten 

van € 680.479,34 met een maximum van € 340.240,00 voor de 

restauratie van Arcade -Galerij, waarbij het meerdere gevraagde 

subsidiebedrag van € 10.206,66 geweigerd wordt. 

*  04 Te verlenen aan Neherlab Auditorium BV te Leidschendam – 

onder voorbehoud - een projectsubsidie 2021 ter grootte van 15% 

van de beoordeelde en als subsidiabel aangemerkte begrote 

kosten van € 167.818,13,01 met een maximum van € 25.173,00 

voor de restauratie van Neherlab Auditorium, waarbij het 

meerdere gevraagde subsidiebedrag van € 642,98 geweigerd 

wordt. 

*  05 Te verlenen aan gemeente Wassenaar – onder voorbehoud - 

een projectsubsidie 2021-2022 ter grootte van 44% van de 

beoordeelde en als subsidiabel aangemerkte begrote kosten van 

€ 703.085,31 met een maximum van € 309.358,00 voor de 

restauratie van korenmolen Windlust, waarbij het meerdere 

gevraagde subsidiebedrag van € 17.235,17 geweigerd wordt. 

*  06 Te verlenen aan een subsidieaanvrager – onder voorbehoud - 

een projectsubsidie 2021-2023 ter grootte van 44% van de 

beoordeelde en als subsidiabel aangemerkte begrote kosten van 

€ 182.708,35 met een maximum van € 80.392,00 voor de 

restauratie van het koetshuis Landgoed De Horsten, waarbij het 

meerdere gevraagde subsidiebedrag van € 87.471,85 geweigerd 

wordt. 

*  07 Te verlenen aan de Stichting Koninklijke Rotterdamse 

Diergaarde te Rotterdam – onder voorbehoud - een 

projectsubsidie 2021-2022 ter grootte van 29% van de 

beoordeelde en als subsidiabel aangemerkte begrote kosten van € 

214.492,82 met een maximum van € 62.203,00 voor de restauratie 

van Toko Tjitjak, waarbij het meerdere gevraagde subsidiebedrag 

van € 12.640,77 geweigerd wordt. 

*  08 Te verlenen aan Meelhatten BV te Noordwijk een 

projectsubsidie 2021-2024 ter grootte van 29% van de 

beoordeelde en als subsidiabel aangemerkte begrote kosten van € 

914.806,12 met een maximum van € 265.294,00 voor de 

restauratie van meelpakhuis De Sleutels, waarbij het meerdere 

gevraagde subsidiebedrag van € 97.3199,38 geweigerd wordt. 

*  09 Te verlenen aan Hervormde gemeente te Bergambacht – onder 

voorbehoud - een projectsubsidie 2021-2022 ter grootte van 40% 

van de beoordeelde en als subsidiabel aangemerkte begrote 

kosten van € 126.265,90 met een maximum van € 50.506,00 voor 

de restauratie van het Gabry-orgel in de Laurentiuskerk, waarbij 
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het meerdere gevraagde subsidiebedrag van € 142.600,13 

geweigerd wordt. 

*  10 Te verlenen aan gemeente Hellevoetsluis een projectsubsidie 

2021-2022 ter grootte van 45% van de beoordeelde en als 

subsidiabel aangemerkte begrote kosten van € 276.077,32 met 

een maximum van € 124.235,00 voor de restauratie van Natte 

schietkatoenloods en hekwerk, waarbij het meerdere gevraagde 

subsidiebedrag van € 3.726,84 geweigerd wordt. 

*  11 Te verlenen aan gemeente Hellevoetsluis een projectsubsidie 

2021-2022 ter grootte van 45% van de beoordeelde en als 

subsidiabel aangemerkte begrote kosten van € 566.739,63 met 

een maximum van € 255.933,00 voor de restauratie van het 

Bomhospitaal, waarbij het meerdere gevraagde subsidiebedrag 

van € 44.617,59 geweigerd wordt. 

*  12 Te verlenen aan Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam 

een projectsubsidie 2022 ter grootte van 49% van de beoordeelde 

en als subsidiabel aangemerkte begrote kosten van € 703.350,78 

met een maximum van € 344.642,00 voor de restauratie van fase 3 

– de zuidvleugel van het Weeshuis der Hervormden, waarbij het 

meerdere gevraagde subsidiebedrag van € 34.436,27 geweigerd 

wordt. 

*  13 Te verlenen aan gemeente Goeree-Overflakkee een 

projectsubsidie 2022 ter grootte van 29% van de beoordeelde en 

als subsidiabel aangemerkte begrote kosten van € 351.540,66 met 

een maximum van € 101.947,00 voor de restauratie van de 

Watertoren te Dirkslang, waarbij het meerdere gevraagde 

subsidiebedrag van € 1.019,32 geweigerd wordt. 

* 14 Te verlenen aan Hoogheemraadschap van Schieland en 

Krimpenerwaard te Rotterdam een projectsubsidie 2021-2024 ter 

grootte van 49% van de beoordeelde en als subsidiabel 

aangemerkte begrote kosten van € 360.628,58 met een maximum 

van € 179.708,00 voor de restauratie van Eendrachtsmolen, 

waarbij het meerdere gevraagde subsidiebedrag van € 3.655,02 

geweigerd wordt. 

*  15 Te verlenen aan Protestantse gemeente te Gouda een 

projectsubsidie 2021-2022 ter grootte van 40% van de 

beoordeelde en als subsidiabel aangemerkte begrote kosten van 

€ 108.701,56 met een maximum van € 43.481,00 voor de 

restauratie van het Moreau-orgel in de St Janskerk, waarbij het 

meerdere gevraagde subsidiebedrag van € 5.868,04 geweigerd 

wordt. 

* 16 Te verlenen aan Protestantse gemeente Rotterdam Zuid – 

deelgemeente Charlois te Rotterdam  - onder voorbehoud - een 

projectsubsidie 2021-2022 ter grootte van 44% van de 

beoordeelde en als subsidiabel aangemerkte begrote kosten van € 

646.963,83 met een maximum van € 264.664,00 voor de 

restauratie van de vensters van de Nederlands Hervormde Kerk, 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 OKTOBER 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 28 september 2021 vastgesteld. 
 
 

waarbij het meerdere gevraagde subsidiebedrag van € 11.035,42 

geweigerd wordt. 

*  17 Te verlenen aan Stichting Molen Kyck over den Dyck te 

Dordrecht een projectsubsidie 2021 ter grootte van 50% van de 

beoordeelde en als subsidiabel aangemerkte begrote kosten van 

€ 115.763,50 met een maximum van € 57.882,00 voor de 

restauratie van molen Kyck over den Dyck, waarbij het meerdere 

gevraagde subsidiebedrag van € 10.126,00 geweigerd wordt. 

2.  Vast te stellen de brieven waarmee aan 17 aanvragers het 

voorgaande besluit meegedeeld wordt: 

*  01 Vlaardingen Fishery Ventures te Vlaardingen voor de aanvraag 

voor restauratie van Visscherij Maatschappij Vlaardingen. 

*  02 Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard 

en de Vijfheerenlanden te Streefkerk voor de aanvraag van de 

restauratie van korenmolen Nooit Volmaakt. 

*  03 Stichting Rooms Katholieke Begraafplaatsen Den Haag voor de 

aanvraag voor de restauratie van Arcade -Galerij. 

*  04 Neherlab Auditorium BV te Leidschendam voor de aanvraag 

voor de restauratie van Neherlab Auditorium, waarbij het 

meerdere gevraagde subsidiebedrag van € 642,98 geweigerd 

wordt. 

*  05 gemeente Wassenaar voor de aanvraag voor de restauratie van 

korenmolen Windlust. 

*  06 een subsidieaanvrager voor de aanvraag voor de restauratie 

van het koetshuis Landgoed De Horsten. 

*  07 de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde te voor de 

aanvraag voor de restauratie van Toko Tjitjak. 

*  08 Meelhatten BV te Noordwijk voor de aanvraag voor de 

restauratie van meelpakhuis De Sleutels. 

*  09 Hervormde gemeente te Bergambacht voor de aanvraag voor 

de restauratie van het Gabry-orgel in de Laurentiuskerk. 

*  10 gemeente Hellevoetsluis voor de aanvraag voor de restauratie 

van Natte schietkatoenloods en hekwerk. 

*  11 gemeente Hellevoetsluis voor de aanvraag voor de restauratie 

van het Bomhospitaal. 

*  12 Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam voor de aanvraag 

voor de restauratie van fase 3 – de zuidvleugel van het Weeshuis 

der Hervormden. 

*  13 gemeente Goeree-Overflakkee voor de aanvraag voor de 

restauratie van de Watertoren te Dirksland 

*  14 Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard te 

Rotterdam voor de aanvraag voor de restauratie van 

Eendrachtsmolen. 

*  15 Protestantse gemeente te Gouda voor de aanvraag voor de 

restauratie van het Moreau-orgel in de St Janskerk. 
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*  16 Protestantse gemeente Rotterdam Zuid – deelgemeente 

Charlois te Rotterdam  voor de aanvraag voor de restauratie van 

de vensters van de Nederlands Hervormde Kerk. 

*  17 Stichting Molen Kyck over den Dyck te Dordrecht voor de 

aanvraag voor de restauratie van molen Kyck over den Dyck. 
 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit intrekken 

eerdere weigeringen en alsnog verlenen wegens extra middelen PS 

restauratie 2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A4 / Koning Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Middengebied-
Zuidplaspolder 
 

PZH-2021-786141766 Advies 
1. Vast te stellen en vrij te geven voor inspraak de Ontwerp Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau Middengebied-Zuidplaspolder Herziening 
Omgevingsbeleid Provincie Zuid-Holland. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over ‘Ontwerp Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau Middengebied-Zuidplaspolder Herziening 
Omgevingsbeleid Provincie Zuid-Holland’. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit ‘Ontwerp 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau Middengebied-Zuidplaspolder 
Herziening Omgevingsbeleid Provincie Zuid-Holland’. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om, indien 
nodig, aanpassingen te maken naar aanleiding van de dubbelcheck die 
dhr. Potjer vóór 15.00 uur zal doen hoe het zit met het meenemen van 
de ecologische verbindingszone in de NRD.  

 
 

A5 / Stolk Addendum bodemenergieplan De Binckhorst 
 

PZH-2021-778662048 Advies 
1. In te stemmen met het streven naar realisatie van volledig collectieve 

gebiedsdekkende bodemenergiesystemen, indien uit de pilot 
Laakhaven blijkt dat deze realisatie haalbaar is; 

2. Vast te stellen de brief aan B&W van Den Haag over het vooralsnog 
niet vaststellen van het betreffende addendum door GS; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel ‘addendum 
op het bodemenergieplan De Binckhorst’. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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A6 / Stolk Uitbreiden aandelenkapitaal Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
InnovationQuarter B.V. 
 

PZH-2021-784311071 Advies 
1. Vast te stellen het ontwerpbesluit om € 14.680.000,00 aan aandelen 

te nemen in het aandelenkapitaal van de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V. onder 
voorbehoud dat Provinciale Staten geen wensen of bedenkingen 
kenbaar maken ten aanzien van dit voornemen; 

2. Aan te gaan de stemovereenkomst, conform beschreven in het 
Statenvoorstel, met De Staat der Nederlanden, Gemeente Leiden, 
Gemeente Rotterdam, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, 
Gemeente Westland, Technische Universiteit Delft, Openbaar 
Lichaam Drechtsteden, Academisch Ziekenhuis Leiden, Libertatis Ergo 
Holding B.V., Erasmus MC Holding B.V., Stichting Holdingfonds 
Economische Investeringen Den Haag, onder voorbehoud dat  
a. Provinciale Staten geen wensen en bedenkingen kenbaar maken 

ten aanzien van het nemen van € 14.680.000,00  aan aandelen in 
de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V., 
en 

b. De Staat der Nederlanden, Gemeente Leiden, Gemeente 
Rotterdam, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente 
Westland, Technische Universiteit Delft, Openbaar Lichaam 
Drechtsteden, Academisch Ziekenhuis Leiden, Libertatis Ergo 
Holding B.V., Erasmus MC Holding B.V., Stichting Holdingfonds 
Economische Investeringen Den Haag, eveneens besluiten tot het 
nemen van aandelen in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
InnovationQuarter B.V.; 

3. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee het ontwerpbesluit wordt 
voorgelegd aan Provinciale Staten en waarmee Provinciale Staten in 
staat worden gesteld hun wensen en bedenkingen ten aanzien van 
het voorgenomen besluit over het uitbreiden van het 
aandelenkapitaal van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
InnovationQuarter B.V. ter kennis van Gedeputeerde Staten te 
brengen;   

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake Uitbreiding 
aandelenkapitaal Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
InnovationQuarter B.V.. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
Statenvoorstel de passage over het juridisch kader ten aanzien van de 
stemovereenkomst te verduidelijken. 

 
 

CF1 / Baljeu Op- en overgedragen bevoegdheden PS-GS 
 

PZH-2021-785688292 Advies 
1. Vast te stellen de brief waarmee het bijgevoegde Overzicht van door 

Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten op- of overgedragen 
bevoegdheden aan PS wordt aangeboden. 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit tot vaststelling 
van de brief, waarmee de bijgevoegde inventarisatie van door PS aan 
GS opgedragen bevoegdheden wordt gezonden. 
 

Besluit Aangehouden.  

 
 

CF2 / Baljeu Deelname aan Hydrogen Europe 
 

PZH-2021-786516003 Advies 
1. In te stemmen om partij te worden van de ‘Regional Pillar’ van het 

netwerk Hydrogen Europe middels het ondertekenen van de 
“Commitment Letter Regional Pillar”, vanuit onze deelname aan het 
European Hydrogen Valleys S3 Partnership, ten behoeve van 
uitvoering van de provinciale waterstofambities. 

2. Vast te stellen de publieksamenvatting over de deelname aan het 
netwerk Hydrogen Europe. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Srg wijzigingsbesluit artikel 2.11.2 en Openstellingsbesluit subsidie 
erfgoedlijnen, sport en recreatie Zuid-Holland 2021 
 

PZH-2021-786464644 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 erfgoed, sport en 

recreatie Zuid-Holland 2021 met een deelplafond van € 151.850,00  
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 erfgoed, sport en recreatie Zuid-

Holland 2021 met een deelplafond van € 151.850,00  
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 erfgoed, sport en recreatie Zuid-
Holland 2021 met een deelplafond van € 151.850,00  

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Srg wijzigingsbesluit 
artikel 2.11.2 en openstellingsbesluit subsidie erfgoed, sport en 
recreatie Zuid-Holland 2021 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF4 / Potjer Vaststelling besluit tot wijziging van Subsidieregeling kwaliteitsimpuls 
natuur en landschap 2013 
 

PZH-2021-779199421 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland 2013. 
2. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten geïnformeerd 

worden over het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 
kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland 2013. 

3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 
kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland 2013 
bekendgemaakt wordt door publicatie in het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging 
van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-
Holland 2013. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om te 
checken of in de GS-brief aan PS duidelijk genoeg is opgenomen dat de 
dekking van de vergoeding die van 75% naar 84% gaat van het Rijk 
komt. 

 
 

CF5 / Potjer Vaststellen wijziging van Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 
2016, besluit tot wijziging ANLb, SNL en SKNL 2021 en 
openstellingsbesluit SNL en SKNL 2022 
 

PZH-2021-785256068 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016, besluit tot wijziging 
Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2021 en Openstellingsbesluit 
SNL en SKNL 2022. 

2. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten geïnformeerd 
worden over de vaststelling van het besluit tot wijziging van de 
Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016, 
besluit tot wijziging Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2021 en 
Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2022. 

3. Te bepalen dat de wijziging van de Subsidieregeling Natuur- en 
Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016, besluit tot wijziging 
Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2021 en Openstellingsbesluit 
SNL en SKNL 2022 bekendgemaakt wordt door publicatie in het 
Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging 
van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 
2016, besluit tot wijziging Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 
2021 en Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2022. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om te 
checken of in de GS-brief aan PS duidelijk genoeg is opgenomen dat de 
dekking van de vergoeding die van 75% naar 84% gaat van het Rijk 
komt. 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 OKTOBER 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 28 september 2021 vastgesteld. 
 
 

CF6 / Stolk Srg toevoeging par. 2.12 Natuur en gezondheid, openstellingsbesluit 
subsidie groen werkt beter Zuid-Holland 2021 en mandaatbesluit ZHL 
 

PZH-2021-786625750 Advies 
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen 

Zuid-Holland 2016 toevoeging paragraaf 2.12 Natuur en gezondheid 
2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie groen werkt beter 

Zuid-Holland 2021 met een deelplafond van € 250.000,00  
3. Vast te stellen het Mandaatbesluit voor de uitvoering door ZHL van 

de openstelling subsidie groen werkt beter Zuid-Holland 2021 
4. 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 toevoeging paragraaf 2.12 Natuur en gezondheid 
b. het Openstellingsbesluit subsidie groen werkt beter Zuid-Holland 

2021 met een deelplafond van € 250.000,00  
c. het Mandaatbesluit voor de uitvoering door ZHL van de 

openstelling subsidie groen werkt beter Zuid-Holland 2021 
5. Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad in werking treden: 

a. het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 
2016 toevoeging paragraaf 2.12 Natuur en gezondheid 

b. het Openstellingsbesluit subsidie groen werkt beter Zuid-Holland 
2021 met een deelplafond van € 250.000,00  

c. het Mandaatbesluit voor de uitvoering door ZHL van de 
openstelling subsidie groen werkt beter Zuid-Holland 2021 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Srg toevoeging par. 2.12 
Natuur en gezondheid, openstellingsbesluit subsidie groen werkt 
beter Zuid-Holland 2021 en mandaatbesluit ZHL 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Stolk Wijziging mandaatbesluiten omgevingsdiensten 2021 n.a.v. nieuw 
artikel in Awb 
 

PZH-2021-785370853 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de DCMR Milieudienst 
Rijnmond 2021. 

2. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst 
Haaglanden 2021. 

3. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst 
Midden-Holland 2021. 

4. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst 
West-Holland 2021. 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 OKTOBER 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 28 september 2021 vastgesteld. 
 
 

5. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid 2021. 

6. Te bepalen dat de wijziging mandaatbesluiten omgevingsdiensten 
2021 naar aanleiding van nieuw artikel in Awb, bekendgemaakt wordt 
in het Provinciaal Blad. 

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de 
besluiten tot wijziging van de mandaatbesluiten van de regelingen 
omgevingsdiensten 2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Stolk Beslissing op bezwaar van Appelbloesem B.V. i.v.m. het opleggen van 
een last onder dwangsom in het kader van de Wet milieubeheer 
 

PZH-2021-786414770 Advies 
1. Conform het advies van de bezwarencommissie, de bezwaren van 

Appelbloesem B.V. van 12 mei 2021, tegen het besluit van 1 april 
2021 tot het opleggen van een last onder dwangsom, ongegrond te 
verklaren. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan 
Appelbloesem B.V.. 

3. Te bepalen het advies van de bezwarencommissie en de brief met de 
beslissing op bezwaar volgens de uitzonderingsgrond van artikel 10 
van de Wet openbaarheid van bestuur niet openbaar te maken. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar 
van Appelbloesem B.V. tegen het besluit van 1 april 2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Stolk Beslissing op bezwaar van Appelbloesem B.V. i.v.m. het opleggen van 
last onder dwangsom in het kader van de Wet bodembescherming 
(Wbb) 
 

PZH-2021-786139278 Advies 
1. Conform het advies van de bezwarencommissie, de bezwaren van 

Appelbloesem B.V. van 12 maart 2021, tegen het besluit van 1 
februari 2021 tot het opleggen van een last onder dwangsom, 
ongegrond te verklaren. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan 
Appelbloesem B.V.. 

3. Te bepalen het advies van de bezwarencommissie en de brief met de 
beslissing op bezwaar volgens de uitzonderingsgrond van artikel 10 
van de Wet openbaarheid van bestuur niet openbaar te maken. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op 
bezwaar van Appelbloesem B.V. tegen het besluit van 1 februari 
2021. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 OKTOBER 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 28 september 2021 vastgesteld. 
 
 

CF10 / Stolk Bestuursovereenkomst BOK Veenweidegebied nabij Moordrecht 
 

PZH-2021-785889770 Advies 
1. Aan te gaan de bestuursovereenkomst “Veenweidegebied nabij 

Moordrecht” met gemeente Zuidplas en waterschap HHSK. 
2. Te bepalen dhr. Stolk te machtigen om de bestuursovereenkomst 

“Veenweidegebied nabij Moordrecht” met gemeente Zuidplas en 
waterschap HHSK namens GS te ondertekenen. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
bestuursovereenkomst voor de transitie van het Veenweidegebied 
nabij Moordrecht (ook wel Restveengebied genoemd). 

 
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 gedeputeerde Stolk 
van de Provincie Zuid-Holland, om de bestuursovereenkomst 
“Veenweidegebied nabij Moordrecht” met gemeente Zuidplas en 
waterschap HHSK namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / Stolk Toezending Analyse IPCC AR6-rapport aan PS 
 

PZH-2021-786424791 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin een 

samenvatting van het IPCC-AR6 rapport wordt gegeven, en de 
belangrijkste nieuwe inzichten met betrekking tot klimaatverandering 
die van belang zijn voor Zuid-Holland worden toegelicht; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan Provinciale 
Staten waarin een samenvatting van het IPCC AR6-rapport wordt 
gegeven, en de belangrijkste nieuwe inzichten met betrekking tot 
klimaatverandering die van belang zijn voor Zuid-Holland worden 
toegelicht. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12 / Koning Gewijzigd Statenvoorstel 2 Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den 
Haag 
 

PZH-2021-787297966 Advies 
Vast te stellen het Gewijzigd Statenvoorstel 2 Warmtetransportleiding 
Vlaardingen - Den Haag 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 


