BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 NOVEMBER 2021
Besluitenlijst van de vergadering 2 november 2021 vastgesteld.
A1 / 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 ZuidHolland Zuid met de uitvraag om te komen tot een geactualiseerde
regionale bedrijventerreinenvisie worden verzonden na de bespreking
in de Commissie Ruimte, Wonen en Economie.
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

Vastgesteld conform advies.

A2 / Potjer

Vaststelling Herziening 2021 Omgevingsbeleid

PZH-2021-788661847

Advies
1. Vast te stellen, de wijziging van het Omgevingsprogramma ZuidHolland, in het kader van de Herziening 2021 van het
Omgevingsbeleid, met planidentificatienummer
DOSx2016x0504358PR-VA01
2. Vast te stellen, het Statenvoorstel waarmee in het kader van de
Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid
- ter vaststelling wordt aangeboden de Nota van Beantwoording,
de wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-Holland met
planidentificatienummer DOSx2016x0504358SV-VA01, het besluit
tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland met
planidentificatienummer DOSx2016x0504358VO-VA01
- ter kennisname wordt aangeboden de wijziging van het
Omgevingsprogramma met planidentificatienummer
DOSx2016x0504358PR-VA01
3. Te bepalen dat de Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid na
vaststelling in Provinciale Staten wordt gepubliceerd volgens de
wettelijke eisen
4. Te bepalen dat de wijziging van de Omgevingsverordening ZuidHolland na vaststelling in Provinciale Staten wordt bekendgemaakt in
het Provinciaal Blad
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5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ontwerp Herziening
2021 van het Omgevingsbeleid.
Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen en, voor zover
deze tot wijzigingen van bestuurlijk afgestemde teksten leiden, deze
met betrokkenen af te stemmen;
-op pagina 9 van de herziening 2021 Omgevingsbeleid, een na laatste
alinea, tweede zin “biodiversiteit” aan de opsomming toe te voegen;
-de portefeuillehouders voor dinsdag 9 november 20.00 uur een check
te laten doen ten aanzien van de opgenomen wijzigingen in het
wijzigingsbesluit en opmerkingen hierover, zo nodig, terug te koppelen.
Indien geen opmerkingen worden gemaakt, is dienovereenkomstig
besloten.

A3 / Koning

Module Ruimte en Wonen voor Omgevingsbeleid

PZH-2021-789306503

Advies
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, waarmee
Provinciale Staten worden geïnformeerd over het voornemen van de
module Ruimte en Wonen voor ons Omgevingsbeleid.
2. Vast te stellen de publieksamenvatting over de brief aan Provinciale
Staten over de module Ruimte en Wonen.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder in de brief
aan Provinciale Staten:
-aan de laatste alinea van de brief een zin toe te voegen dat naar
aanleiding van de regionale bedrijventerreinenvisie het toekomstig
omgevingsbeleid kan worden aangepast;
-op pagina 3 aan de alinea: “3ha-kaart” een zin toe te voegen dat (de
aantallen van) de locaties mede afhankelijk van gesprekken tussen de
gemeenten en de Provincie aan te passen zijn of woorden van gelijke
strekking.

A4 / Zevenbergen

Verkenning Regiodeal Waterwegregio

PZH-2021-788486919

Advies
1. Vast te stellen de Verkenning Regiodeal Waterwegregio, met het
resultaat van de Verkenning naar de haalbaarheid van een Regiodeal
voor de Waterwegregio;
2. Vast te stellen de brief waarmee de colleges van Burgemeester en
Wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
worden geïnformeerd over de Verkenning Regiodeal Waterwegregio;
3. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden
geïnformeerd over de Verkenning Regiodeal Waterwegregio;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de Verkenning
Regiodeal Waterwegregio.
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Besluit

Vastgesteld conform advies.

A5

Is geworden CF14

A6 / Baljeu

Boardletter 2021

PZH-2021-790179765

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met een inhoudelijk
reactie op de door de accountant opgestelde boardletter 2021.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de boardletter 2021.
3. Te bepalen het GS-voorstel, de brief aan Provinciale Staten, waarin de
inhoudelijke reactie van Gedeputeerde Staten op de boardletter 2021
is verwoord, de publiekssamenvatting inzake de boardletter en alle bij
dit besluit behorende bijlagen, niet actief openbaar te maken tot het
moment dat de brief aan Provinciale Staten ter kennis wordt gebracht
aan de leden van de Commissie Onderzoek van de Rekening, op grond
van artikel 3, onder a van de Beleidsregel actieve openbaarheid
provincie Zuid-Holland 2017, juncto artikel 10, lid 2, onder f van de
Wet openbaarheid van bestuur.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A7 / Baljeu
PZH-2021-789794252

Vaststelling position paper stikstof
Advies
1. Vast te stellen het position paper stikstof;
2. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten, waarmee
het position paper stikstof ter kennisname wordt aangeboden;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het position paper
stikstof.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de
afkapgrens nog aan de orde te brengen in het BCO stikstof en, zo nodig,
de Position papier hier nog op aan te passen.

CF1 / De Zoete

Voortgangsbericht over het nieuwe archeologische depot

PZH-2021-788129031

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin PS wordt
geïnformeerd over de voortgang van de nieuwe huisvesting van het
provinciaal archeologisch depot;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting voortgang nieuwe huisvesting
provinciaal archeologisch depot.
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Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de
brief aan Provinciale Staten toe te voegen dat de voorkeursoptie van
Katwijk/Uitwatering past binnen de voorgestelde begroting.

CF2 / De Zoete

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2022

PZH-2021-787089038

Advies
1. Vast te stellen het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2022;
2. Te bepalen dat het besluit tot vaststelling van het Maatregelenpakket
erfgoedlijnen 2022 gepubliceerd wordt in het Provinciaal Blad;
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de Staten
worden geïnformeerd over het Maatregelenpakket erfgoedlijnen
2022;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot
vaststelling van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2022.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF3 / De Zoete

Tsjechov BV Gouda -beslissing op bezwaar ongegrond restauratie
Gouwekerk Gouda 2021

PZH-2021-788092786

Advies
1. Ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van de
bezwarencommissie het bezwaar van Tjechov BV te Gouda inzake de
subsidieweigering voor restauratie van de Gouwekerk en het
bestreden besluit van 1 juni 2021 met kenmerk PZH-2021774899165.7 te handhaven en de weigeringsgrond aan te passen naar
artikel 6, aanhef en onder c en d, en artikel 7, aanhef en onder b, van
de Subsidieregeling restauratie rijkmonumenten Zuid-Holland 2013.
2. Vast te stellen de brief waarmee Tjechov BV te Gouda geïnformeerd
wordt over de beslissing op bezwaar inzake de weigering van de
subsidieaanvraag voor restauratie voor de Gouwekerk.
3. Vast te stellen de publieksamenvatting omtrent het besluit op het
ingediende bezwaar van Tjechov BV te Gouda inzake de weigering van
de subsidieaanvraag voor restauratie voor de Gouwekerk.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF4 / De Zoete

Onderhandelaarsakkoord fonds-cao

PZH-2021-788667073

Advies
1. In te stemmen met het Onderhandelaarsakkoord fonds-cao
Provinciale Sector.
2. Vast te stellen de bij dit voorstel gevoegde GS-brief aan het IPOBestuur inzake het Onderhandelaarsakkoord fonds-cao Provinciale
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Sector, waarin het akkoord wordt medegedeeld aan het bestuur van
het IPO.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het
onderhandelaarsakkoord fonds-cao Provinciale Sector.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF5 / Koning

Srg par. 2.11 wijzigingsbesluit deelplafond openstelling stad-landverbindingen

PZH-2021-787266885

Advies
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het deelplafond zoals
genoemd in artikel 4 van het Openstellingsbesluit subsidie stad-landverbindingen Zuid-Holland 2021 binnen de Subsidieregeling groen
Zuid-Holland 2016 van € 300.000,00 naar € 320.000,00 binnen
paragraaf 7.2 van de begroting 2021, zodat alle aanvragen die voldoen
aan de vanuit deze openstelling gestelde voorwaarden en criteria
kunnen worden gehonoreerd.
2. Vast te stellen de brief van GS aan PS waarmee PS over het Besluit tot
wijziging van het deelplafond zoals genoemd in artikel 4 van het
Openstellingsbesluit subsidie stad-land-verbindingen Zuid-Holland
2021 worden geïnformeerd.
3. Te bepalen dat het Besluit tot wijziging van het deelplafond zoals
genoemd in artikel 4 van het Openstellingsbesluit subsidie stad-landverbindingen Zuid-Holland 2021 bekendgemaakt wordt in het
Provinciaal Blad.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Besluit tot wijziging
van het deelplafond zoals genoemd in artikel 4 van het
Openstellingsbesluit subsidie stad-land-verbindingen Zuid-Holland
2021.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF6 / Stolk

Srg wijziging par. 2.2 Agrarische structuurversterking en wijziging par.
2.12 Mandaatbesluit ZHL

PZH-2021-782870443

Advies
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Srg par. 2.2 Verduurzaming
landbouw met agrarische structuurversterking.
2. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit
Stichting Zuid-Hollands Landschap inzake het Openstellingsbesluit
subsidie Groen werkt beter Zuid-Holland 2021, behorende tot par.
2.12 Groene gezonde leefomgeving.
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale
Staten worden geïnformeerd over:
a. het Besluit tot wijziging van Srg par. 2.2 Verduurzaming landbouw
met agrarische structuurversterking
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b. het Besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit Stichting ZuidHollands Landschap inzake het Openstellingsbesluit subsidie Groen
werkt beter Zuid-Holland 2021, behorende tot par. 2.12 Groene
gezonde leefomgeving
4. Te bepalen dat worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad:
a. het Besluit tot wijziging van Srg par. 2.2 Verduurzaming landbouw
met agrarische structuurversterking
b. het Besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit Stichting ZuidHollands Landschap inzake het Openstellingsbesluit subsidie Groen
werkt beter Zuid-Holland 2021, behorende tot par. 2.12 Groene
gezonde leefomgeving.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over:
a. het Besluit tot wijziging van Srg par. 2.2 Verduurzaming landbouw
met agrarische structuurversterking
b. het Besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit Stichting ZuidHollands Landschap inzake het Openstellingsbesluit subsidie Groen
werkt beter Zuid-Holland 2021, behorende tot par. 2.12 Groene
gezonde leefomgeving
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF7 / Stolk

Overeenkomst met gemeente Delft voor uitvoering en financiering
bodemsanering Nassauplein Delft

PZH-2021-788022428

Advies
1. Aan te gaan de overeenkomst met de gemeente Delft voor de
uitvoering van de bodemsanering ter plaatse van de speelplaats aan
het Nassauplein te Delft;
2. Vast te stellen de brief aan PS, waarbij zij geïnformeerd worden over
de Overeenkomst met gemeente Delft voor uitvoering en financiering
bodemsanering Nassauplein Delft;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel
Overeenkomst met gemeente Delft voor uitvoering en financiering
bodemsanering Nassauplein Delft.
N.B. 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 M. Stolk,
gedeputeerde van Economie en innovatie, Land- en tuinbouw en Gezond
en veilig gemachtigd om de overeenkomst bodemsanering (speeltuin)
Nassauplein te Delft met de gemeente Delft namens de provincie te
ondertekenen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF8 / Potjer

Wijziging samenstelling gemeenten Elenaprogramma

PZH-2021-787624038

Advies
1. Te ontbinden de Uitvoeringsovereenkomst (UOK) tussen de Provincie
en de gemeente Kaag en Braassem.
2. Vast te stellen de brief aan de gemeente Kaag & Braassem inzake het
ontbinden van de Uitvoeringsovereenkomst.
3. Aan te gaan de Uitvoeringsovereenkomst (UOK) tussen de Provincie
en de Gemeente Zwijndrecht, inclusief bijlagen I t/m IV.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel ‘Wijziging
deelname gemeenten in het Elena-programma.
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldig besluitvorming
door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische binding aan te gaan,
is het advies aan hem, een machtiging af te geven aan de heer B.K. Potjer
om het Uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF9 / Potjer

Srg par. 2.3 openstellingsbesluit subsidie verbeteren leefgebied grutto
en patrijs Zuid-Holland 2021

PZH-2021-788504893

Advies
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie verbeteren leefgebied
grutto en patrijs Zuid-Holland najaar 2021 met een deelplafond van
€ 1.000.000,00
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale
Staten worden geïnformeerd over het Openstellingsbesluit subsidie
verbeteren leefgebied grutto en patrijs Zuid-Holland najaar 2021 met
een deelplafond van € 1.000.000,00
3. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit subsidie verbeteren
leefgebied grutto en patrijs Zuid-Holland najaar 2021 met een
deelplafond van € 1.000.000,00 bekendgemaakt wordt in het
Provinciaal Blad.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het openstellingsbesluit
subsidie verbeteren leefgebied grutto en patrijs Zuid-Holland najaar
2021

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF10 / Zevenbergen

Ontwerp Besluit Hogere grenswaarden wegverkeerslawaai bij Partiële
herziening PIP RijnlandRoute N206 Europaweg

PZH-2021-788728817

Advies
1. Vast te stellen het Ontwerp Besluit Hogere grenswaarden
wegverkeerslawaai Partiële herziening PIP RijnlandRoute N206
Europaweg.
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting Ontwerp Besluit Hogere
grenswaarden wegverkeerslawaai Partiële herziening PIP
RijnlandRoute N206.
S

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de
publiekssamenvatting en het GS voorstel duidelijker naar voren te
brengen dat in zijn algemeenheid de toename van de geluidsoverlast
ten gevolge van de nieuwe wijzigingen aan de N206-Europaweg
meevalt.

CF11 / Zevenbergen

Ontwerp Inpassingsplan Partiële herziening Provinciaal Inpassingsplan
RijnlandRoute N206 Europaweg

PZH-2021-788735387

Advies
1. In te stemmen met het Ontwerp Inpassingsplan Partiële herziening PIP
RijnlandRoute N206 Europaweg (bijlage 1).
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Ontwerp
Inpassingsplan Partiële herziening PIP RijnlandRoute N206 Europaweg

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF12 / Zevenbergen

GS-reactie rapport Droomland of niemandsland

PZH-2021-786910925

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met een reactie op het
rapport Droomland of niemandsland van de Raad van het Openbaar
Bestuur.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de reactie op het
rapport Droomland of niemandsland.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF13 /Zevenbergen

Informeren herindelingsgemeenten Voorne aan Zee over inzet
gemeenteraadsverkiezingen 2022

PZH-2021-789795408

Advies
1. In te stemmen met de GS-brief ‘Aanbod gemeenteraadsverkiezingen
2022 herindelingsgemeenten Voorne aan Zee’ aan de burgemeesters,
gemeentesecretarissen en griffiers van de gemeenten Brielle,
Hellevoetsluis en Westvoorne waarmee zij geïnformeerd worden over
de inzet rondom de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief Aanbod
gemeenteraadsverkiezingen 2022 herindelingsgemeenten Voorne aan
Zee’.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF14 / Baljeu

Start nieuwe overeenkomst Personenvervoer over Water Rotterdam Drechtsteden 2022

PZH-2021-782888213

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin Provinciale
Staten worden geïnformeerd over de start van de nieuwe
overeenkomst Personenvervoer over Water Rotterdam –
Drechtsteden 2022
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de brief aan Provinciale
Staten inzake de nieuwe overeenkomst Personenvervoer over Water
Rotterdam – Drechtsteden 2022.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV1 / Koning

Beantwoording Statenvragen 3790 50PLUS - Financiële gevolgen
Valkenhorst

PZH-2021-788576215

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3790 van 50
Plus met betrekking tot Financiële gevolgen Valkenhorst.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording Statenvragen 3790 van 50 Plus met betrekking tot
Financiële gevolgen Valkenhorst.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

