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A1 / Koning Reactie aanvraag uitbreidingslocaties Rockanje gemeente Westvoorne 3 
ha Nieuwe Achterweg 
 

PZH-2021-790329687 Advies 
1. Vast te stellen de brief van GS aan de gemeente Westvoorne waarmee 

positief wordt gereageerd op de voorgestelde ontwikkelingen op de 
locaties Rockanje Noordrand en De Drenkeling fase 3, en de daarmee 
gepaard gaande verplaatsing van het sportpark naar een locatie 
buiten BSD, maar wordt geen toezegging gedaan over de ontwikkeling 
van een nieuwe 3ha woningbouwlocatie aan de Nieuwe Achterweg; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij de brief aan de 
gemeente Westvoorne ter kennisname wordt aangeboden; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarmee de reactie van het 
college op de aanvraag van de gemeente Westvoorne voor 
uitbreidingslocaties nabij Rockanje wordt kenbaar gemaakt. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan Westvoorne: 
  * De term ecologische zone toe te voegen; 
  * Een check te doen op de teksten op p.1 en 2 onder de kopjes ‘De 
Drenkeling fase 3’ en ‘Nieuwe Achterweg’ en, indien nodig, te 
herschrijven. Ten aanzien van de 3ha wordt hetzelfde argument op twee 
verschillende manieren gebruikt: de ene keer voor, de andere keer 
tegen;  
  * Op p.2, 2e zin ‘voor’ te verwijderen; 
  * Op p.2 bij het onderdeel ‘Nieuwe Achterweg’ eerste bullit ‘andere’ te 
verwijderen; 
  * Op p.2 bij het onderdeel ‘Samenvattend’ de zinsnede ‘maar achten 
de … voorbereidingstijd beperkt is’ te herschrijven of te verwijderen, om 
niet op de stoel van PS te gaan zitten; 
  * Op p.2 bij het onderdeel ‘Samenvattend’ ‘vooralsnog’ te wijzigen in 
‘in ieder geval’; 
  * Een check te doen op de toon en deze in lijn te brengen met de 
boodschap die de provincie wil uitdragen; 
- In de brief aan PS een passage ten aanzien van Rockanje Noordrand en 
De Drenkeling fase 3 toe te voegen dat het vanuit ruimtelijke ordening 
gezien kan, maar dat er nog wel aandachtspunten zijn zoals stikstof en 
natuur/NNN. 

 
 

A2 / Potjer Samenwerkingsovereenkomst tbv machtiging tot aanbesteding 
inrichting natuurgebied Krimpenerwaard 
 

PZH-2021-790302487  
 

Advies 
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst machtiging tot 

aanbesteding voor inrichting van het natuurgebied Veenweiden 
Krimpenerwaard met de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard, 
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gemeente Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard en stichting Het Zuid-Hollands Landschap. 

2. In te stemmen met het verzoek van de aanvaardende partijen om als 
aanbestedende dienst namens hen op te treden conform de 
besluitvorming c.q. aanwijzingen van de stuurgroep.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
Samenwerkingsovereenkomst machtiging tot aanbesteding voor 
inrichting van het natuurgebied Veenweiden Krimpenerwaard 

 
NB. Aangezien de Commissaris van de Koning, na GS 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 B.K. Potjer, 
gedeputeerde van natuur van de Provincie Zuid-Holland, om de 
‘Samenwerkingsovereenkomst en besluitvorming rondom de 
aanbesteding van het natuurgebied Veenweiden Krimpenerwaard en het 
aanvragen van vergunningen en ontheffingen en doen van meldingen’ 
namens de provincie te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in 
afstemming met mevr. Baljeu met FJZ af te stemmen en uit te zoeken 
hoe het zit met het wel/niet compensabel zijn van de inkoop BTW à €3 
mln. en hoe hiermee om te gaan met betrekking tot de (formulering in 
de) samenwerkingsovereenkomst. 

 
 

A3 / Baljeu Brief inzake besloten vergadering Commissie Bereikbaarheid en Energie 
- Warmte 8 december 2021 
 

PZH-2021-791497879 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan de Statenleden van de commissie 

Bereikbaarheid en Energie - Warmte met kenmerk PZH-2021-
791497879 inzake voorstel voor een besloten vergadering op 8 
december 2021. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan commissie 
Bereikbaarheid en Energie -Warmte inzake voorstel voor een besloten 
vergadering. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A4 / Baljeu Brief aan Provinciale Staten inzake besluit verlenging tranche 
geheimhouding - PS 15 december 2021 
 

PZH-2021-791534584 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met kenmerk PZH-2021-

791534584 inzake vooraankondiging besluit verlenging tranche 
geheimhouding.  

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale 
Staten inzake vooraankondiging besluit verlenging tranche 
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geheimhouding. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om, indien 
mogelijk in de tijd, het Statenvoorstel bekrachtiging van de verlenging 
van de geheimhouding bij te voegen met het oog op tijdige aanlevering 
bij de griffie en de overige stukken daarmee in lijn te brengen.  

 
 

CF1 / Stolk Instructie aan BIJ12 inzake het verlenen van tegemoetkomingen in de 
schade aan suikerbieten 
 

PZH-2021-790498442 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan BIJ12 met daarin de instructie inzake 

schade aan suikerbieten 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake de instructie aan 

BIJ12 inzake schade aan suikerbieten 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan BIJ12 met 

daarin de instructie inzake schade aan suikerbieten 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Stolk Beslissing op bezwaar van Arkema B.V. inzake oplegging van een drietal 
lasten onder dwangsom 
 

PZH-2021-789363246 Advies 
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de bezwaren van 

Arkema B.V. van 11 januari 2021, aangevuld op 25 maart 2021, tegen 
het besluit van 2 december 2020 met kenmerk 
9999172425_9999818578, ongegrond te verklaren.  

2. Het bestreden besluit te handhaven onder nadere precisering van last 
3, de resultaten van de emissiemetingen van 11 en 24 juni 2021, 
alsmede de aanvullende analyse op grondstoffen, daarbij te betrekken 
en de begunstigingstermijnen voor de lasten 2 en 3 te verlengen tot 1 
augustus 2021 en voor het overige de besluiten te handhaven. 

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 brief met de beslissing op bezwaar aan Arkema B.V.. 
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op de 

bezwaren van Arkema B.V. tegen het besluit van 2 december 2020. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Reactiebrieven woningbouwprogramma’s regio Rotterdam, regio 
Midden-Holland en gemeente Goeree-Overflakkee 
 

PZH-2021-789906684 Advies 
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1. In te stemmen met het verhogen van de toegestane 
woningvoorraadgroei van de regio Rotterdam door de volgende vijf 
plannen: Alexanderknoop (Rotterdam, 1000 woningen), Brainpark 
Rotterdam (Rotterdam, 1.000 woningen), De Stationstuinen 
(Barendrecht, 2.000 woningen), Schieveste (Schiedam, 2.000 
woningen) en Verdichting Hoekse Lijn 
(Vlaardingen/Maassluis/Rotterdam, 4.000 woningen) met in totaal 
10.000 woningen deel te laten uitmaken van de ‘Provinciale 
woningbehoefte pot’. Hiermee stijgt de toegestane 
woningvoorraadgroei tot 71.150 woningen voor de periode 2021 t/m 
2030. 

2. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma Regio 
Rotterdam'' aan het bestuur van de Samenwerkingsverband Wonen 
regio Rotterdam, waarmee wordt ingestemd met de behoefte 
onderbouwing van de woningbouwplannen in de categorie 1 van het 
woningbouwprogramma 2021 in de periode 2021 tot en met 2030; 

3. In te stemmen met het verhogen van de toegestane 
woningvoorraadgroei van de regio Midden-Holland door het volgende 
plan: Middengebied Zuidplaspolder/Vijfde Dorp (Zuidplas, 2.000 
woningen) met in totaal 2.000 woningen deel te laten uitmaken van 
de ‘Provinciale woningbehoefte pot’. Hiermee stijgt de toegestane 
woningvoorraadgroei tot 16.500 voor de periode 2021 t/m 2030. 

4. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma Regio 
Midden-Holland'' aan het bestuur van de regio Midden-Holland, 
waarmee wordt ingestemd met de behoefte onderbouwing van de 
woningbouwplannen in de categorieën 1, 3 en 4 van het 
woningbouwprogramma 2021 in de periode 2021 tot en met 2030; 

5. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma gemeente 
Goeree-Overflakkee'' aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, waarmee wordt 
ingestemd met de behoefte onderbouwing van de 
woningbouwplannen in de categorieën van 1, 2 en 3 van het 
woningbouwprogramma 2021 in de periode 2021 tot en met 2030; 

6. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin de besluiten 1 
t/m 3 aan Provinciale Staten ter kennisname worden voorgelegd; 

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie gegeven 
wordt over de reactie op de regionale woningbouwprogramma’s van 
de regio’s Rotterdam, Midden-Holland en Goeree-Overflakkee. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- De toon van de tekst bij het onderdeel ‘Locatie specifieke 
aandachtspunten’ inzake de 3 hectare kaart in de brief aan Midden-
Holland te laten aansluiten bij de intentie van de provincie om het 
gesprek te voeren om het met elkaar te proberen op te lossen. De 
provincie zoekt graag met de regio naar mogelijkheden om meer 
woningzoekenden te helpen en gaat daarover graag met de regio in 
gesprek; 
- In de brieven de uitgestoken hand van de provincie meer te laten 
terugkomen. 
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CF4 / Koning Vaststellen deelname aan project Bouwstroom Haaglanden 
 

PZH-2021-790328246 Advies 
1. Vast te stellen de bijdrage van € 62.000 aan de Sociale Verhuurders 

Haaglanden als deelname aan het project Bouwstroom Haaglanden. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 

vaststellen van de deelname aan het project Bouwstroom 
Haaglanden. 

3. Vast te stellen de brief aan de Sociale Verhuurders Haaglanden waarin 
de deelname aan het project Bouwstroom Haaglanden wordt 
bevestigd 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Potjer Letter of commitment LIFE aanvraag IVN Tiny forests bedrijventerreinen 
 

PZH-2021-780914126 Advies 
1. Vast te stellen de Letter of Commitment aan IVN natuureducatie 

waarin wordt ingestemd met de indiening van de LIFE subsidie 
aanvraag van IVN Natuureducatie.  

2. In te stemmen met de cofinanciering van € 50.000,- indien de LIFE 
subsidie wordt toegekend. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Letter of 
commitment– ‘Tiny Forest’ LIFE project. 

 
 
 

 
 

CF6 / Baljeu Uitgangspunten Financieel kader 2023 gemeenschappelijke regelingen 
 

PZH-2021-787855126 Advies 
1. Vast te stellen de brieven met de uitganspunten financieel kader 2023 

gemeenschappelijke regelingen aan: 
a) Omgevingsdienst Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond; 
b) Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid; 
c) Omgevingsdienst Haaglanden; 
d) Omgevingsdienst Midden-Holland; 
e) Omgevingsdienst West-Holland; 
f) Grondbank RZG Zuidplas; 
g) Wegschap Tunnel Dordtse Kil. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de 
Uitganspuntenbrieven financieel kader 2023 aan de 
gemeenschappelijke regelingen. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
Uitgangspuntenbrieven financieel kader 2023 gemeenschappelijke 
regelingen. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Te checken of de brief aan het DCMR gestuurd moet worden aan het 
Dagelijks Bestuur (DB) of dat het beter is om de brief aan de directie te 
richten, omdat GS zelf in het DB zitten. Indien nodig wordt dit 
aangepast; 
- Te checken of het klopt dat de stukken op 20 mei 2020 zijn behandeld 
in de Statencommissie BMM zoals in de brieven genoemd staat bij het 
onderdeel ‘Verzoek van Provinciale Staten’. Indien nodig wordt dit 
aangepast; 
- In de brief aan PS de laatste zin te verwijderen.  

 
 

SV1 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3791 Statenfractie PvdD Uitbreiding 
veehouderijen bij natuurgebieden 
 

PZH-2021-790498162 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording op Statenvragen 3791 PvdD 

Uitbreiding veehouderijen bij natuurgebieden 
2.  Vast te stellen de publieksamenvatting van de beantwoording op 

Statenvragen 3791 PvdD Uitbreiding veehouderijen bij 
natuurgebieden 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Potjer  Beantwoording CDA statenvragen 3792  Aankoop boerderijen 
Krimpenerwaard voor aanleg van natuur 
 

PZH-2021-791876788 Advies 
1. Vast te stellen beantwoording van CDA statenvragen 3792 over de 

aankoop boerderijen Krimpenerwaard voor aanleg van natuur 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van CDA statenvragen over 

Aankoop boerderijen Krimpenerwaard voor aanleg van natuur 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


