
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 SEPTEMBER 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 20 september 2021  vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Zevenbergen Besluit inzake Wob verzoek Ontploffing bij Esso 
 

PZH-2021-785396515 Advies 
1. Vast te stellen de brief inhoudende het besluit op het verzoek van 

RTV Rijnmond d.d. 25 februari 2021 om informatie op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur inzake het incident bij Esso in 2017. 

2. Te besluiten dat de te verstrekken documenten, behorend bij het 
besluit onder 1, niet eerder openbaar worden gemaakt dan 4 weken 
na verzending van het besluit onder 1, dan wel indien bezwaar wordt 
gemaakt en een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de 
Rechtbank, na de rechterlijke uitspraak.  

3. Te bepalen dat het besluit niet actief openbaar wordt gemaakt met 
een beroep op artikel 3, onder a van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid provincie Zuid-Holland, jo. artikel 10, tweede lid onder 
f en g van de Wet openbaarheid van bestuur. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit op het 
verzoek van RTV Rijnmond d.d. 25 februari 2021 om informatie op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur inzake de ontploffing bij 
Esso in 2017. 

 

Besluit Aangehouden. 

 
 

A2 / Baljeu Wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen en 
Begroting 2022 Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen 
 

PZH-2021-786452526 Advies 
1. Vast te stellen de concept begroting 2022 van het Provinciaal Fonds 

Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland en het concept besluit tot 
wijziging van de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen 
provincie Zuid-Holland 2014. 

2. Vast te stellen het statenvoorstel ‘Begroting 2022 Provinciaal Fonds 
nazorg gesloten stortplaatsen en wijziging tarieventabel in de 
verordening nazorgheffing' waarin wordt voorgesteld: 
a)  De begroting 2022 van het Provinciaal Fonds Nazorg gesloten 

stortplaatsen Zuid-Holland vast te stellen; 
b)  Het wijzigingsbesluit van de Verordening nazorgheffing gesloten 

stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2014 vast te stellen. 
3. De eerste portefeuillehouder te machtigen technische vragen van 

Provinciale Staten te beantwoorden. 
4. Te bepalen dat na vaststelling door Provinciale Staten van de onder 

2b) vermelde wijzigingsbesluit van de Verordening nazorgheffing 
gesloten stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2014, wordt 
gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel ‘Begroting 
2022 Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen en wijziging 
tarieventabel in de verordening nazorgheffing’. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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A3 / Baljeu Initiatiefvoorstel PvdA Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse 
Waterschappen 
 

PZH-2021-786449121 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief met wensen en bedenkingen op het 

initiatiefvoorstel van PvdA Zuid-Holland voor het aanpassen van de 

reglementen van de Zuid-Hollandse Waterschappen Rijnland, 

Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wensen en 

bedenkingen van Gedeputeerde Staten op het initiatiefvoorstel van 

PvdA Zuid-Holland voor het aanpassen van de reglementen van de 

Zuid-Hollandse Waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de 

Krimpenerwaard en Hollandse Delta. 

 
Besluit Aangehouden. 

 
 

CF1 / Baljeu Voortgangsrapportages waterschappen regionale keringen 2020 
 

PZH-2021-775378869 Advies 

1. Vast te stellen de samenvatting Voortgangsrapportages regionale 

waterkeringen waarin de voortgang wordt beschreven van de 

verbeteropgave aan de regionale waterkeringen van de in Zuid-

Holland gelegen waterschappen tot eind 2020.  

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

geïnformeerd over de voortgangsrapportages regionale 

waterkeringen 2020. 

3. Vast te stellen de brief aan het waterschap Rivierenland (mede 

namens de provincie Utrecht te versturen) met de reactie op de 

ingediende voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2020. 

4. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Rijnland 

(mede namens de provincie Noord-Holland te versturen) met de 

reactie op de ingediende voortgangsrapportage regionale 

waterkeringen 2020. 

5. Vast te stellen de brief aan het waterschap Hollandse Delta met de 

reactie op de ingediende voortgangsrapportage regionale 

waterkeringen 2020. 

6. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Schieland en 

de Krimpenerwaard met de reactie op de ingediende 

voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2020. 

7. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Delfland met 

de reactie op de ingediende voortgangsrapportage regionale 

waterkeringen 2020. 

8. Vast te stellen de brief aan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

(om mede namens de provincie Zuid-Holland te versturen door de 
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Provincie Noord-Holland) met de reactie op de ingediende 

voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2020. 

9. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden (mede namens de provincie Zuid-Holland te versturen 

door de Provincie Utrecht) met de reactie op de ingediende 

voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2020. 

10. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

Voortgangsrapportages regionale waterkeringen 2020 

11. Vast te stellen de machtigingsbrief aan de Provincie Noord-Holland 

voor gezamenlijke beantwoording waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

12. Vast te stellen de machtigingsbrief aan de Provincie Utrecht voor 

gezamenlijke beantwoording Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden. 

 

N.B. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve 

openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 

het moment van publiceren van het besluit en de stukken. 

 
Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Potjer Proces Terugdringen gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen 
 

PZH-2021-786011326 Advies 

1. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten waarmee 

Provinciale Staten geïnformeerd worden over het proces 

terugdringen gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief van 

Gedeputeerde Staten waarmee Provinciale Staten geïnformeerd 

worden over het proces terugdringen gebruik chemische 

gewasbeschermingsmiddelen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Potjer Van RES naar omgevingsbeleid 
 

PZH-2021-785517681 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over het proces van 

RES naar omgevingsbeleid. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 'Van RES naar 

omgevingsbeleid'. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF4 / Potjer Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q2 en 
geactualiseerd Invoeringsplan Omgevingswet 
 

PZH-2021-786072891 Advies 

1. Vast te stellen het geactualiseerd invoeringsplan Omgevingswet Zuid-

Holland, september 2021; 

2. Vast te stellen de voortgangsrapportage implementatie 

Omgevingswet Q2 2021; 

3. Vast te stellen de brief aan PS waarin zij geïnformeerd over de 

voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q2 2021 en het 

geactualiseerd invoeringsplan Omgevingswet Zuid-Holland, 

september 2021; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 

voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q2 2021 en het 

geactualiseerd invoeringsplan Omgevingswet Zuid-Holland, 

september 2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Potjer Srg 2.3 openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland 
2021 
 

PZH-2021-783471982 Advies 

1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad 

Zuid-Holland 2021 met een deelplafond van € 200.000,00  

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

Staten worden geïnformeerd over Openstellingsbesluit subsidie 

Natuur in de Stad Zuid-Holland 2021 met een deelplafond van € 

200.000,00  

3. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad 

Zuid-Holland 2021 wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit 

subsidie natuur in de stad Zuid-Holland 2021 met een deelplafond 

van € 200.000,00 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Zevenbergen Behandelvoorstel motie 1024 

PZH-2021-785889375 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten betreffende het 

behandelvoorstel motie 1024 verkenning cultuur- en erfgoedbeleid. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting brief aan Provinciale Staten 

betreffende het behandelvoorstel motie 1024 verkenning cultuur- en 
erfgoedbeleid. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF7 / Potjer Aangaan Kwalitatieve Verplichtingen in verband met verlening subsidie 
functieverandering 
 

PZH-2021-786008044 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan RVO over het aangaan van kwalitatieve 

verplichtingen in verband met de SKNL-subsidie functieverandering 
aan zelfrealisatoren van NNN in de Krimpenerwaard. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan RVO over 
het aangaan van kwalitatieve verplichtingen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Koning Brief gezamenlijke regios aan het Rijk en de Tweede Kamer over 
klimaatadaptief bouwen 
 

PZH-2021-786577797 Advies 
1. In te stemmen met het mede ondertekenen van de brief + onepager 

die gezamenlijk met Metropoolregio Amsterdam, Provincie Utrecht, 
Provincie Gelderland en de partners van het Convenant 
Klimaatadaptief Bouwen zal worden verzonden aan de 
woordvoerders in de Tweede Kamer en aan de departementen van 
BZK (Wonen) en I&W (Klimaatadaptatie) met een oproep tot het 
samen versnellen van klimaatadaptief bouwen; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de gezamenlijke brief 
+ onepager van Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Amsterdam, 
Provincie Utrecht, Provincie Gelderland en de partners van het 
Convenant Klimaatadaptief Bouwen aan de woordvoerders in de 
Tweede Kamer en aan de departementen van BZK (Wonen) en I&W 
(Klimaatadaptatie) met een oproep tot het samen versnellen van 
klimaatadaptief bouwen. 

 
N.B Met een beroep op artikel 3 van de beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
het moment van het publiceren van het besluit en de stukken. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
 

CF9 / Smit Beleidsregel tv de toepassing van de Wet Bibob PZH 2021-2025 
 

PZH-2021-783834840 Advies 
1.  Vast te stellen de nieuwe Beleidsregel Wet Bibob Zuid-Holland 2021. 
2.  Vast te stellen het jaarverslag Bibob 2020. 
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3.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij de Beleidsregel 
Bibob, het Jaarverslag Team Bibob en de eindrapportage Weerbaar 
Zuid-Holland worden aangeboden. 

4.  Te bepalen dat de Beleidsregel Wet Bibob Zuid-Holland 2021-2025 zal 
worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

5.  Vast te stellen publiekssamenvatting over de beleidsregel Wet Bibob 
ZH 2021-2025. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de 
brief aan Provinciale Staten toe te voegen dat in oktober een “bredere 
brief” over dit onderwerp naar de Staten zal worden gestuurd. 

 
 

SV1 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3783 van de PvdD  - Faunabeheerplan ree 
 

PZH-2021-786458650 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3783 van de PvdD 

over Faunabeheerplan ree 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

Statenvragen 3783 van de PvdD over Faunabeheerplan ree 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
beantwoording te verwijzen naar het al lopende proces op dit 
onderwerp en waarover al het gesprek wordt gevoerd. 

 
 

SV2 / Koning Beantwoording statenvragen 3785  - opvang Afghanen 
 

PZH-2021-786512624 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3785 van 

PvdD, DENK en SP met betrekking tot opvang Afghanen 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

Statenvragen 3785 met betrekking tot opvang Afghanen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
beantwoording de bewoordingen “kaart” en “locatie(s)” weg te halen 
en deze te vervangen door bijvoorbeeld “mogelijkheden”. 

 


