
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 2 NOVEMBER 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 26 oktober 2021 vastgesteld. 
 
 

A1 / Zevenbergen Maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2 
 

PZH-2021-786889023 Advies 
1. Vast te stellen, conform gemaakte afspraken in de Bestuurlijke 

Afstemgroep (BAG) Beter Bereikbaar Gouwe, het Statenvoorstel Beter 
Bereikbaar Gouwe fase 2 waarin aan Provinciale Staten wordt 
voorgesteld: 
a) in te stemmen met het Rapport Maatregelenpakket Beter 

Bereikbaar Gouwe en het BAG advies na afronding van fase 2, en 
dat in een volgende fase aanvullend onderzoek wordt gedaan naar 
onderstaande maatregelen: 
- fietsroute Alphen-Gouda en fietsroute Bodegraven-Gouda,  
- optimalisatie van de bereikbaarheid van de R-net haltes langs 

de spoorlijn Alphen-Gouda,  
- maatregelen vaarweg Gouwe i.v.m. veilig varen en verbeteren 

doorstroming,  
- de Bodegravenboog, dit is de aansluiting van de N11 op de A12  
- een noordelijke ontsluitingsweg Boskoop – Alphen aan den Rijn, 

niet zijnde een W20-3, maar een W20-1, W20-2 of W20-2+; 
- onderzoek voor een onderdoorgang in de N209 bij 

Hazerswoude-Dorp én een onderzoek voor een (extra) 
oeververbinding bij Boskoop, zoals opgenomen in het Rapport 
Maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe en het BAG advies 
na afronding van fase 2; 

b) te bepalen dat het programma Beter Bereikbaar Gouwe de 
verkenningsfase ingaat en aldus wordt voortgezet  met een derde 
fase waarin uitvoering en realisatie van de maatregelen, als 
genoemd onder beslispunt 1, voorbereid wordt zoals beschreven 
in het bijgevoegd Plan van Aanpak voor fase 3; 

c) beschikbaar te stellen ten laste van programma 2 – Bereikbaar 
Zuid-Holland € 1,5 mln. ten behoeve van aanvullend onderzoek 
van de maatregelen:  
- fietsroute Alphen-Gouda en fietsroute Bodegraven-Gouda; 
- optimalisatie van de bereikbaarheid van de R-net haltes langs 

de spoorlijn Alphen - Gouda; 
- maatregelen vaarweg Gouwe i.v.m. veilig varen en verbeteren 

doorstroming; 
- de Bodegravenboog, dit is de aansluiting van de N11 op de A12; 
- een noordelijke ontsluitingsweg Boskoop – Alphen aan den Rijn, 

niet zijnde een W20-3, maar een W20-1, W20-2 of W20-2+; 
- onderzoek voor een onderdoorgang in de N209 bij 

Hazerswoude-Dorp én een onderzoek voor een (extra) 
oeververbinding bij Boskoop. 

 2. Aan te gaan de Intentieovereenkomst Programma Beter Bereikbaar 
Gouwe met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, 
Bodegraven Reeuwijk en Gouda, onder voorbehoud van het 
instemmen door PS met de beschikbare middelen; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel Beter 
Bereikbaar Gouwe. 
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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.F.A. 
Zevenbergen, gedeputeerde van Verkeer en Vervoer van de Provincie 
Zuid-Holland om de Intentieovereenkomst Programma Beter Bereikbaar 
Gouwe met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, 
Bodegraven Reeuwijk en Gouda namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 
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 met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Bij adviespunt 1c in het GS-voorstel alleen bij de 5e bullit over een 
noordelijke ontsluitingsweg Boskoop – Alphen aan den Rijn expliciet 
‘ten behoeve van onderzoek’ te noemen en bij de rest te spreken van 
‘ten behoeve van de voorbereiding’; 
- Het Ontwerp-Besluit in het Statenvoorstel op dezelfde wijze aan te 
passen. 

 
 

A2 / Koning Locatie Bleizo-West, gemeente Lansingerland 
 

PZH-2021-785652239 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee Provinciale Staten worden 

voorgesteld om voor de locatie Bleizo-West in de gemeente 
Lansingerland te handhaven: 
- In het Omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland de huidige 

bestemming aangemerkt als bedrijventerrein, deels agrologistiek. 
- In de Omgevingsverordening van de Provincie Zuid-Holland de 

aanwijzing als locatie voor windenergie (Kaart 16 Windenergie). 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting horende bij het 

Statenvoorstel met betrekking tot het Omgevingsbeleid voor Bleizo-
West.  

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
Statenvoorstel: 
- De actualiteit toe te voegen, waaronder dat de gemeenteraden over 
het ontwikkelperspectief gesproken en besloten hebben; 
- Een check te doen op de juistheid van de tekst bij het kopje ‘Formele 
bevoegdheid van Provinciale Staten’ en indien nodig aan te passen; 
- Een passage op te nemen dat rondom bouwactiviteiten altijd een 
check op stikstof moet plaatsvinden; 
- Te benoemen dat we belang hechten aan een gezonde ontwikkeling 
van de campus; 
- Te benoemen dat we belang hechten aan de leefkwaliteit met het oog 
op de gezonde leefomgeving en dat dit om inpassingsvereisten vraagt; 
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- Ter informatie de brieven die de provincie vanuit de regio ontving en 
die het standpunt van de provincie ondersteunen als bijlagen toe te 
voegen.  

 
 

A3 / Koning Heroverwegen 3ha locaties 
 

PZH-2021-787618815 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Goeree-Overflakkee inzake 

Heroverweging woningbouwlocaties groter dan 3 hectare en gelegen 
buiten BSD, in provinciaal omgevingsbeleid  

2. Vast te stellen de brief aan de gemeente Hoeksche Waard inzake 
Heroverweging woningbouwlocaties groter dan 3 hectare en gelegen 
buiten BSD, in provinciaal omgevingsbeleid 

3. Vast te stellen de brief aan de gemeente Kaag en Braassem inzake 
Heroverweging woningbouwlocaties groter dan 3 hectare en gelegen 
buiten BSD, in provinciaal omgevingsbeleid 

4. Vast te stellen de brief aan de gemeente Lansingerland inzake 
Heroverweging woningbouwlocaties groter dan 3 hectare en gelegen 
buiten BSD, in provinciaal omgevingsbeleid 

5. Vast te stellen de brief aan de gemeente Midden-Delfland inzake 
Heroverweging woningbouwlocaties groter dan 3 hectare en gelegen 
buiten BSD, in provinciaal omgevingsbeleid 

6. Vast te stellen de brief aan de gemeente Molenlanden inzake 
Heroverweging woningbouwlocaties groter dan 3 hectare en gelegen 
buiten BSD, in provinciaal omgevingsbeleid 

7. Vast te stellen de brief aan de gemeente Nissewaard inzake 
Heroverweging woningbouwlocaties groter dan 3 hectare en gelegen 
buiten BSD, in provinciaal omgevingsbeleid 

8. Vast te stellen de brief aan de gemeente Noordwijk inzake 
Heroverweging woningbouwlocaties groter dan 3 hectare en gelegen 
buiten BSD, in provinciaal omgevingsbeleid 

9. Vast te stellen de brief aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp inzake 
Heroverweging woningbouwlocaties groter dan 3 hectare en gelegen 
buiten BSD, in provinciaal omgevingsbeleid 

10. Vast te stellen de brief aan de gemeente Rotterdam inzake 
Heroverweging woningbouwlocaties groter dan 3 hectare en gelegen 
buiten BSD, in provinciaal omgevingsbeleid 

11. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit van 
Gedeputeerde Staten met betrekking tot het heroverwegen 3ha 
locaties. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brieven: 
- Een passage toe te voegen om de gemeenten de mogelijkheid te 
bieden om in plaats van deze locaties andere, alternatieve locaties aan 
te dragen voor woningbouw met daarbij de aantekening dat dit wel in 
bovenlokaal verband afgewogen zal moeten worden vanwege onze 
provinciale belangen; 
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- Toe te voegen het aanbod aan gemeenten dat als zij de intentie 
hebben om te bouwen op een woningbouwlocatie die al langere tijd 
geleden aangewezen is, de provincie wil helpen als er 
capaciteitsproblemen in de weg staan door het inzetten van onze 
Vliegende Brigade. Als er geen plannen zijn om op die locatie te 
bouwen, wil de provincie graag met de gemeente in gesprek over het 
schrappen van die locatie. 

 
 

A4 / Potjer Startnotitie Omgevingsbeleid module Energietransitie en Notitie 
Reikwijdte en detailniveau (NRD) 
 

PZH-2021-787272402 Advies 
1. Vast te stellen de startnotitie voor de herziening van het 

Omgevingsbeleid voor de Module Energietransitie; 
2. Vast te stellen de ontwerp-notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD), 

deze ter inzage te leggen en advies aan te vragen bij de Commissie 
m.e.r.; 

3. Vast te stellen de brief aan PS waarin de startnotitie en de NRD voor 
bespreking aan PS worden aangeboden; 

4. Te bepalen dat het GS-besluit en de stukken zo snel mogelijk na de 
GS-vergadering na vaststelling door Gedeputeerde Staten 
gepubliceerd worden op de provinciale website in het kader van de 
actieve openbaarheid; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Startnotitie 
Omgevingsbeleid module Energietransitie en Notitie Reikwijdte en 
detailniveau. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A5 / De Zoete Uitvraag om te komen tot geactualiseerde regionale 
bedrijventerreinenvisies 
 

PZH-2021-776418790 Advies 
1. Vast te stellen de geactualiseerde provinciale behoefteraming 

bedrijventerrein 2021. 
2. Te bepalen de geactualiseerde provinciale behoefteraming 

bedrijventerrein 2021 op te nemen in het provinciaal 
Omgevingsprogramma. 

3. Vast te stellen de brieven (inclusief bijlagen) aan de regio’s Holland 
Rijnland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Midden-Holland en 
Zuid-Holland Zuid met de uitvraag om te komen tot een 
geactualiseerde regionale bedrijventerreinenvisie. 

4. Te bepalen dat de brieven aan de regio’s Holland Rijnland, 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Midden-Holland en Zuid-
Holland Zuid met de uitvraag om te komen tot een geactualiseerde 
regionale bedrijventerreinenvisie worden verzonden na de bespreking 
in de Commissie Ruimte, Wonen en Economie. 
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5. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de uitvraag om te 
komen tot geactualiseerde regionale bedrijventerreinenvisies. 

6. Vast te stellen de publieksamenvatting over de uitvraag om te komen 
tot geactualiseerde regionale bedrijventerreinenvisies. 

 

Besluit Aangehouden.  

 
 

A6 / Koning Oplossingsperspectieven ruimte voor arbeidsmigranten/internationale 
werknemers 
 

PZH-2021-784191280 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin zij geïnformeerd 

worden over ‘Oplossingsperspectieven ruimte voor 
arbeidsmigranten/internationale werknemers’. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel 
‘Oplossingsperspectieven ruimte voor 
arbeidsmigranten/internationale werknemers’. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A7 / Baljeu Actualisatie verordeningen en omgang provinciale middelen Fonds 
Nazorg 
 

PZH-2021-788486751 Advies 
1. Over te nemen het advies Omgang provinciale middelen Fonds Nazorg 

inhoudende: 
a. storten provinciale middelen van de voorziening aan Fonds Nazorg 

na vaststelling jaarrekeningen 2021 van de provincie en Fonds 
Nazorg; 

b. Wijzigen structureel budget dotatie aan de voorziening naar een 
jaarlijkse storting in de reserve tegelijk met opheffen van de 
voorziening bij het eerstvolgende financieel product; 

c. aanhouden van de reserve tot bekendmaking van de nieuwe 
(landelijke) rekenrente om het tekort te dekken in het Fonds 
Nazorg; 

d. het bestuurlijk beklemmen van alle middelen binnen de reserve; 
e. na bekendmaking de nieuwe (landelijke) rekenrente het 

toekomstig financieel risico op het fonds opnemen in de paragraaf 
Weerstandsvermogen. 

2. Vast te stellen het Statenvoorstel van PZH-2021-788486751, waarin 
opgenomen het voorstel tot vaststellen van de Verordening 
nazorgheffing gesloten stortplaatsen Zuid-Holland 2022 onder 
gelijktijdig intrekken van de Verordening nazorgheffing gesloten 
stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2014 alsmede bekendmaking 
daarvan door publicatie in het Provinciaal blad. 

3. Vast te stellen de Regeling provinciaal fonds gesloten stortplaatsen 
Zuid-Holland 2022 onder gelijktijdig intrekken van het besluit van 
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gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 3 november 1998, nr. 
DCA/55906, tot vaststelling van de Verordening provinciaal fonds 
nazorg gesloten stortplaatsen (Prov. Blad 1998, nr. 56) en gewijzigd bij 
besluit van 25 september 2001 (Prov. Blad 2002, nr. 43). 

4. Vast te stellen het besluit van Gedeputeerde Staten tot het intrekken 
van de Beleidsregels nazorgheffing stortplaatsen. 

5. Te bepalen dat worden bekendgemaakt door publicatie in het 
Provinciaal blad:  
a. de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen Zuid-Holland 

2022 na vaststelling van de verordening door Provinciale Staten;  
b. en gelijktijdig hiermee, de Regeling provinciaal fonds gesloten 

stortplaatsen Zuid-Holland 2022; en 
c. het besluit tot intrekken van de Beleidsregels nazorgheffing 

stortplaatsen. 
6. Vast te stellen de publiekssamenvattingen bij respectievelijk de 

besluiten tot vaststellen van: 
a. de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen Zuid-Holland 

2022; 
b. de Regeling provinciaal fonds gesloten stortplaatsen Zuid-Holland 

2022; en  
c.    het intrekken van de Beleidsregels nazorgheffing stortplaatsen. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
stukken de juiste PS-datum op te nemen. 

 
 

CF1 / Baljeu Op- en overgedragen bevoegdheden PS-GS (aangehouden 5 oktober 
2021) 
 

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. 

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 Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Baljeu Compensatie geleden Coronaschade gemeenschappelijke regeling 
Wegschap Tunnel Dordtse Kil 
 

PZH-2021-788575590 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan gemeenschappelijke regeling Wegschap 

Tunnel Dordtse Kil inzake de compensatie voor de geleden 
inkomstenderving als gevolg van de Coronamaatregelen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de compensatie van de 
geleden inkomstenderving bij gemeenschappelijke regeling Wegschap 
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Tunnel Dordtse Kil als gevolg van de Coronamaatregelen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Baljeu Cluster Energiestrategie Rotterdam-Moerdijk 
 

PZH-2021-787302848 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten om de CES Rotterdam-

Moerdijk ter kennisname aan te bieden. 
2. Vast te stellen de publieksamenvatting van de CES 

Rotterdam/Moerdijk. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Baljeu Ontheffing voor benoeming externe heemraden Waterschap Hollandse 
Delta 
 

PZH-2021-788589322 Advies 
1. Te verlenen een ontheffing op grond van artikel 41, derde lid, van de 

Waterschapswet aan de Verenigde Vergadering van Waterschap 
Hollandse Delta ten behoeve van de benoeming van mevrouw J. 
Geldhof tot lid van het college van dijkgraaf en heemraden; 

2. Vast te stellen de brief aan de Verenigde Vergadering van Waterschap 
Hollandse Delta, waarin de ontheffing als bedoeld in artikel 41, derde 
lid, van de Waterschapswet benodigd voor de benoeming van 
mevrouw J. Geldhof tot lid van het college van dijkgraaf en 
heemraden wordt verleend; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de verlening van de 
ontheffing op grond van artikel 41, derde lid, van de Waterschapswet 
aan de Verenigde Vergadering van Waterschap Hollandse Delta voor 
de benoeming van mevrouw J. Geldhof als lid van het college van 
dijkgraaf en heemraden. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het GS-
voorstel en de GS-brief aan de Verenigde Vergadering aan te passen 
inhoudende dat de te verlenen ontheffing mede wordt verleend voor de 
benoeming van een tweede lid van het college van dijkgraaf en 
heemraden zoals op 1 november 2021 daartoe door de Verenigde 
Vergadering van Waterschap Hollandse Delta is besloten. 

 
 

CF5 / Baljeu Overleg inzake aanpassing reglement van bestuur voor 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
 

PZH-2021-788598582 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

met het verzoek tot overleg vanwege en over het besluit van 
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Provinciale Staten tot aanpassing van het reglement van bestuur voor 
Hoogheemraadschap van Rijnland (besluitnummer 7402); 

2. Vast te stellen de brief aan het college van dijkgraaf en heemraden 
van Hoogheemraadschap van Rijnland met het verzoek tot overleg 
vanwege en over het besluit van Provinciale Staten tot aanpassing van 
het reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap van Rijnland 
(besluitnummer 7402); 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de brieven aan 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het college van dijkgraaf 
en heemraden van Hoogheemraadschap van Rijnland met het verzoek 
tot overleg vanwege en over het besluit van Provinciale Staten tot 
aanpassing van het reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap 
van Rijnland (besluitnummer 7402). 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Baljeu Overleg inzake aanpassing reglement van bestuur voor Waterschap 
Hollandse Delta 
 

PZH-2021-788589095 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan het college van dijkgraaf en heemraden 

van Waterschap Hollandse Delta met het verzoek tot overleg over het 
besluit van Provinciale Staten tot aanpassing van het reglement van 
bestuur voor Waterschap Hollandse Delta (besluitnummer 7402) en 
over de brief d.d. 11 maart 2021 van Waterschap Hollandse Delta met 
het verzoek om het reglement aan te passen overeenkomstig het door 
de Verenigde Vergadering aangenomen voorstel ‘Alternatieven 
wegenbeheer’ inzake de kostentoedeling wegenheffing; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de brief aan het 
college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Hollandse Delta 
met het verzoek tot overleg over het besluit van Provinciale Staten tot 
aanpassing van het reglement van bestuur voor Waterschap 
Hollandse Delta (besluitnummer 7402) en over de brief d.d. 11 maart 
2021 van Waterschap Hollandse Delta met het verzoek om het 
reglement aan te passen overeenkomstig het door de Verenigde 
Vergadering genomen voorstel ‘Alternatieven wegenbeheer’ inzake 
de kostentoedeling wegenheffing. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Baljeu Overleg inzake aanpassing reglement van bestuur voor 
Hoogheemraadschap van Delfland 
 

PZH-2021-788598174 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan het college van dijkgraaf en heemraden 

van Hoogheemraadschap van Delfland met het verzoek tot overleg 
vanwege en over het besluit van Provinciale Staten tot aanpassing van 
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het reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap van Delfland 
(besluitnummer 7402); 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de brief aan het 
college van dijkgraaf en heemraden van Hoogheemraadschap van 
Delfland met het verzoek tot overleg vanwege en over het besluit van 
Provinciale Staten tot aanpassing van het reglement van bestuur voor 
Hoogheemraadschap van Delfland (besluitnummer 7402). 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Baljeu Overleg inzake aanpassing reglement van bestuur voor Waterschap 
Rivierenland 
 

PZH-2021-788579675 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland met 

het verzoek tot overleg vanwege en over het besluit van Provinciale 
Staten tot aanpassing van het reglement van bestuur voor 
Waterschap Rivierenland (besluitnummer 7402); 

2. Vast te stellen de brief aan Gedeputeerde Staten van Utrecht met het 
verzoek tot overleg vanwege en over het besluit van Provinciale 
Staten tot aanpassing van het reglement van bestuur voor 
Waterschap Rivierenland (besluitnummer 7402); 

3. Vast te stellen de brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
met het verzoek tot overleg vanwege en over het besluit van 
Provinciale Staten tot aanpassing van het reglement van bestuur voor 
Waterschap Rivierenland (besluitnummer 7402); 

4. Vast te stellen de brief aan het college van dijkgraaf en heemraden 
van Waterschap Rivierenland met het verzoek tot overleg vanwege en 
over het besluit van Provinciale Staten tot aanpassing van het 
reglement van bestuur voor Waterschap Rivierenland (besluitnummer 
7402); 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de brieven aan 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant en 
het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland 
met het verzoek tot overleg vanwege en over het besluit van 
Provinciale Staten tot aanpassing van het reglement van bestuur voor 
Waterschap Rivierenland (besluitnummer 7402). 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Baljeu Overleg inzake aanpassing reglement van bestuur voor 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
 

PZH-2021-788590104 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan het college van dijkgraaf en heemraden 

van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met 
het verzoek tot overleg vanwege en over het besluit van Provinciale 
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Staten tot aanpassing van het reglement van bestuur voor 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
(besluitnummer 7402); 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de brief aan het 
college van dijkgraaf en heemraden van Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard met het verzoek tot overleg 
vanwege en over het besluit van Provinciale Staten tot aanpassing van 
het reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard (besluitnummer 7402). 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Potjer Brief aan Stuurgroep Gouwe Wiericke met toezegging middelen uit het 
Uitvoeringsprogramma Natuur 
 

PZH-2021-787854169 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de Stuurgroep Gouwe Wiericke met de 

toezegging om € 4,3 miljoen inclusief btw (en indexering) beschikbaar 
te stellen vanuit budget van Programma Natuur voor het baggeren 
van de watergangen in Westveen, onderdeel van Natura 2000 gebied; 
de Nieuwkoopse plassen & de Haeck.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reservering van het 
budget van Programma Natuur voor het baggeren van de 
watergangen in Westveen, onderdeel van Natura 2000 gebied; de 
Nieuwkoopse plassen & de Haeck. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / De Zoete Pachtprijzenbesluit 2022 
 

PZH-2021-782926093 Advies 
1. Vast te stellen het besluit inhoudende de pachtprijzen 2022 ten 

behoeve van de geliberaliseerde pachtuitgifte van de gronden in 
eigendom van de provincie Zuid-Holland; 

2. Te bepalen dat het besluit inhoudende de pachtprijzen 2022 wordt 
gepubliceerd in het Provinciaal Blad;  

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij zij worden 
geïnformeerd over de pachtprijzen 2022; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake vastgestelde 
pachtprijzen 2022. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF12 / Zevenbergen Behandelvoorstel motie 754 CDA verkeersveiligheid 
 

PZH-2021-788124046 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het onderzoek 

verkeersveiligheid Zuid-Holland van Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de brief aan 
Provinciale Staten over het onderzoek verkeersveiligheid Zuid-Holland 
van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Koning Beantwoording Statenvragen 3788 PVV m.b.t. signaal afgeven richting 
het Rijk inzake huisvesting statushouders 
 

PZH-2021-789175308 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3788 van de 

PVV met betrekking tot het afgeven van een signaal aan het Rijk 
inzake huisvesting statushouders; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 
Statenvragen 3788 met betrekking tot het afgeven van een signaal 
aan het Rijk inzake huisvesting statushouders. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3789 PvdA - stikstofdepositie Meijendel 2 
 

PZH-2021-789041885 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3789 – PvdA over 

stikstofdepositie Meijendel 2. 
2. Vast te stellen de publieksamenvatting over de beantwoording op 

Statenvragen 3789 – PvdA over stikstofdepositie Meijendel 2. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 


