
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 12 OKTOBER 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 5 oktober 2021 vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Baljeu Aanbieding JTF Transitieplan Groot-Rijnmond 
 

PZH-2021-786697996 Advies 

1. In te stemmen met het JTF Transitieplan Groot-Rijnmond. 

2. In te stemmen met de gezamenlijke aanbiedingsbrief van het JTF 

Transitieplan Groot-Rijnmond van de gemeente Rotterdam en de 

provincie Zuid-Holland aan de Minister van EZK en de Minister van 

SZW. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het JTF 

Transitieplan Groot-Rijnmond. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het JTF Transitieplan 

Groot-Rijnmond. 

5. Te machtigen Gedeputeerde Baljeu om de gezamenlijke 

aanbiedingsbrief van het JTF Transitieplan Groot-Rijnmond van de 

gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland aan de Minister 

van EZK en de Minister van SZW samen met wethouder Bonte van 

Rotterdam te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A2 / Koning Brief Rijksmiddelen Wonen/behandelvoorstel motie 1034 
 

PZH-2021-786853386 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan de woordvoerders wonen van de Eerste en 

Tweede Kamer en de hoofdonderhandelaars van de formerende 

partijen over de Rijksmiddelen voor wonen.  

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

motie 1034 Mooiman (PVV) ‘Bij nieuw kabinet pleiten voor 

voortvarende aanpak woningnood’. 

3. Vast te stellen de publieksamenvatting over het besluit van 

Gedeputeerde Staten om aan de woordvoerder van de Eerste en 

Tweede Kamer en de hoofdonderhandelaars van de formerende 

partijen te vragen om voldoende Rijksmiddelen voor wonen te 

reserveren. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuille om in de brief aan 
de woordvoerders: 
-‘regionale afspraken’ te wijzigen in ‘bovenlokale afspraken’; 
- Aan het rijtje wat de provincie zelf doet biobased en circulaire 
economie toe te voegen, en als het kan, ook energieneutraal bouwen; 
- De punten 2 en 1 om te draaien; 
- De relatie tussen bereikbaarheid en wonen te verduidelijken in de zin 
wat wij dan als provincie zelf doen (onder punt 1); 
- Toe te voegen dat de provincie meetekent met de oproep van 
gemeenten aan formerende partijen om meer te investeren in wonen 
voor het oplossen van de woningcrisis.  
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A3 / Stolk Beroep tegen beslissing op de bezwaren tegen het besluit van 15 maart 
2021 tot verlenging van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen 
 

PZH-2021-787463419 Advies 

1. Besluiten pro-forma beroep in te stellen tegen de beslissing op 

bezwaren waarbij het besluit van 15 maart tot verlening van de 

opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht in stand is gebleven. 

2. In handen te geven het beroepsdossier aan de advocaat van AKD N.V. 

en hen te machtigen om Gedeputeerde Staten te vertegenwoordigen 

bij de rechtbank Midden-Nederland. 

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

tegen de beslissing op bezwaar. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om te 
checken of in plaats van de advocaat van AKD N.V. te machtigen, de 
provincie Utrecht gemachtigd kan worden om Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland te vertegenwoordigen. Dit met het oog op of het 
efficiënter kan aangezien Utrecht voor dit beroep ook advocaten 
inhuurt.  

 
 

A4 / Baljeu Brief aan Provinciale Staten inzake WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag 
 

PZH-2021-787811559 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met kenmerk PZH-2021-

787811559, inzake WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag 

2. In te stemmen met het verzenden van een afschrift van de brief aan 

Provinciale Staten aan het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat 

3. In te stemmen met het verzenden van een afschrift van de brief aan 

Provinciale Staten aan Gasunie 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale 

Staten met kenmerk PZH-2021-787811559 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS: 
- Nadrukkelijker op te nemen dat Gasunie door wil gaan met de 
warmteleiding Vlaardingen-Den Haag; 
- In de 2e alinea toe te voegen dat het van belang is om het besluit voor 
de PIP te nemen om in deze fase geen vertraging op te lopen; 
- Wijzigingen van ondergeschikt belang te maken. 
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CF1 / Baljeu Behandelvoorstel motie 950 
 

PZH-2021-786614667 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake behandelvoorstel 

motie 950 met kenmerk PZH-2021-786614667; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake behandelvoorstel 

motie 950 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning Voortgang Kustpact en overwintering strandpaviljoens 
 

PZH-2021-786891937 Advies 

1. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten waarin Provinciale 

Staten worden geïnformeerd over de voortgang van het Kustpact en 

de mogelijkheid voor seizoensgebonden strandpaviljoens om, 

vanwege de coronacrisis, te overwinteren op het strand. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin Gedeputeerde Staten 

aangeeft dat ook zij seizoensgebonden strandpaviljoens de 

mogelijkheid willen bieden om te overwinteren. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Parken Bilderhof en Giessenburg in Molenlanden 
 

PZH-2021-786810327 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, waarmee 

Provinciale Staten worden geïnformeerd het voornemen van GS om 

parken Bilderhof en Giessenburg in Molenlanden op te nemen in de 

nieuwe Bijlage ‘X’ en 3ha-kaart van onze Omgevingsverordening. 

2. Vast te stellen de publieksamenvatting over de brief aan Provinciale 

Staten parken Bilderhof en Giessenburg in Molenlanden 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
publiekssamenvatting ‘beoogd Gedeputeerde Staten’ te wijzigen in 
‘stellen Gedeputeerde Staten voor’.  

 
 

CF4 / Zevenbergen Addendum I Samenwerkingsovereenkomst Renovatie Heinenoordtunnel   
 

PZH-2021-782241445 Advies 

1. Aan te gaan het Addendum I Samenwerkingsovereenkomst Renovatie 

Heinenoordtunnel met Rijkswaterstaat West Nederland-Zuid, 

gemeente Hoeksche Waard en Waterschap Hollandse Delta. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Addendum I 

Samenwerkingsovereenkomst Renovatie Heinenoordtunnel. 
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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 de heer E.A.F. 
Zevenbergen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de Provincie Zuid-
Holland, om het Addendum I Samenwerkingsovereenkomst Renovatie 
Heinenoordtunnel met Rijkswaterstaat, gemeente Hoeksche Waard en 
waterschap Hollandse Delta namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Zevenbergen Uitvoeringsovereenkomsten N217 projecten renovatie 
Heinenoordtunnel 
 

PZH-2021-785649205 Advies 

1. Aan te gaan de Uitvoeringsovereenkomst ‘VRI geregelde kruising 

N217-aansluiting Polderweg’. 

2. Aan te gaan de Uitvoeringsovereenkomst ‘Rotonde N217 ’s-

Gravendeel (Maasdamseweg)’. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 

Uitvoeringsovereenkomsten ‘VRI geregelde kruising N217-aansluiting 

Polderweg’ en ‘Rotonde N217 ’s-Gravendeel (Maasdamseweg). 
 
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 de heer E.F.A. 
Zevenbergen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer, Bestuur en 
Maatschappij en Vergunningverlening van de Provincie Zuid-Holland, om 
namens de provincie de Uitvoeringsovereenkomsten te ondertekenen.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Zevenbergen Jaarverslag Bezwarencommissie 2020 
 

PZH-2021-784188661 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, waarin het college 

een reactie geeft op het jaarverslag de bevindingen op het Jaarverslag 

Bezwarencommissie 2020.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan 

Provinciale Staten, waarin het college een reactie geeft op het 

jaarverslag de bevindingen op het Jaarverslag Bezwarencommissie 

2020.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 12 OKTOBER 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 5 oktober 2021 vastgesteld. 
 
 

 

CF7 / Potjer Automatische instemmingsbrief artikel 2.7 Wet natuurbescherming 
 

PZH-2021-786896182  
 

Advies 

1. Vast te stellen de voorwaarden waaronder Gedeputeerde Staten 

automatisch instemmen met activiteiten in andere provincies die 

stikstofdepositie veroorzaken op Zuid-Hollandse stikstofgevoelige 

N2000-gebieden; 

2. Vast te stellen de automatische instemmingsbrief artikel 2.7 Wet 

natuurbescherming, waarmee deze voorwaarden aan de andere 

provincies worden gemeld; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de automatische 

instemmingsbrief artikel 2.7 Wet natuurbescherming. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om inzake 
de brief: 
- Te verduidelijken dat het bij de bullits gaat om én, én, én; 
- Een check te doen op de tekst bij bullit 2 en deze te verduidelijken, 
indien nodig. 

 
 

CF8 / Stolk POP-3 deelsubsidieplafonds en adviescommissie POP-3 
 

PZH-2021-783001206 Advies 

1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 

POP-3 kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 

2016 ten aanzien van artikel 2a; 

2. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 

POP-3 kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 

2017 ten aanzien van artikel 2a; 

3. Vast te stellen het instellingsbesluit adviescommissie POP-3 Zuid-

Holland; 

4. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 

POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2021 betreffende de 

deelplafonds; 

5. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 

POP-3 fysieke investeringen land- en tuinbouw Zuid-Holland 2021; 

6. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 

POP3 natuur, biodiversiteit en landschap Zuid-Holland 2021; 

7. Te bepalen dat: 

- het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 

kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 

2016 ten aanzien van artikel 2a; 

- het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 

kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 

2017 ten aanzien van artikel 2a; 

- het instellingsbesluit adviescommissie POP-3 Zuid-Holland; 
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- het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 

watersystemen Zuid-Holland 2021 betreffende de deelplafonds; 

- het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen land- en 

tuinbouw Zuid-Holland 2021; 

- het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP3 natuur, 

biodiversiteit en landschap Zuid-Holland 2021, 
worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

8. Te bepalen dat, na publicatie in het Provinciaal Blad,  

- het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 

kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 

2016 ten aanzien van artikel 2a; 

- het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 

kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 

2017 ten aanzien van artikel 2a; 

- het instellingsbesluit adviescommissie POP-3 Zuid-Holland; 

- het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 

watersystemen Zuid-Holland 2021 betreffende de deelplafonds; 

- het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen land- en 

tuinbouw Zuid-Holland 2021; 

- het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP3 natuur, 

biodiversiteit en landschap Zuid-Holland 2021, 
in werking treden; 

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

Staten worden geïnformeerd over het besluit ‘POP-3 

deelsubsidieplafonds en adviescommissie POP-3’; 

10. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit ‘POP-3 

deelsubsidieplafonds en adviescommissie POP-3’. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Baljeu Behandelvoorstel motie 1025 landbouw geen ongewenste sector 
 

PZH-2021-786893130 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten 

geïnformeerd worden over het behandelvoorstel van de motie 1025 - 
Landbouw geen ongewenste sector.  

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel van 
de motie 1025 - landbouw geen ongewenste sector. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om samen 
met dhr. Potjer te kijken naar de formulering van de passage 
‘Aanvullende aandachtspunten’ in de brief aan PS en deze, indien nodig, 
te herschrijven. 
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CF10 / Stolk Ondertekenen Intentieverklaring Plasticvrije Corridor 
 

PZH-2021-786951463 Advies 

1. Aan te gaan de ‘intentieverklaring Plasticvrije Corridor’ met 

gemeenten Alphen a/d Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Capelle a/d IJssel, 

Gouda, Rotterdam en Waddinxveen, Hoogheemraadschap van 

Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap 

Schieland en de Krimpenerwaard, Wageningen Environmental 

Research en Rijkswaterstaatpartijen om via de Groene Cirkel 

methodiek de eerste Plasticvrije Corridor van Nederland te realiseren 

voor een schone, groene en gezonde leefomgeving. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor de intentieverklaring 

Plasticvrije Corridor. 
 
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 dhr. M. Stolk van de 
Provincie Zuid Holland om de ‘intentieverklaring Plasticvrije Corridor’ met 
bovengenoemde partijen namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / Koning Hoger beroep reactieve aanwijzing zonnepark Leeuwenhorsterhoek 
 

PZH-2021-784360316 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten met betrekking tot 

de uitspraak van de rechtbank Den Haag over de 
omgevingsvergunning voor het zonnepark Leeuwenhorsterhoek te 
Noordwijkerhout. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan 
Provinciale Staten met betrekking tot de uitspraak van de rechtbank 
Den Haag over de omgevingsvergunning voor het zonnepark 
Leeuwenhorsterhoek te Noordwijkerhout. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / De Zoete Beantwoording statenvragen 3786 van GL - overdracht van Spuimond 
 

PZH-2021-787137311 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3786 GL - GS 

brief melding inzake overdracht van Spuimond- West.  
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

statenvragen 3786. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV2 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3787 dijkdoorbraak Reeuwijk 
 

PZH-2021-786814241 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen van het CDA 

met betrekking tot de dijkdoorbraak bij Reeuwijk (3787) 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen van het CDA met betrekking tot de 

dijkdoorbraak bij Reeuwijk (3787) 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 


