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CF1 / Baljeu Overeenkomsten Uitvoering vaarwegbeheer Zuid-Holland met 
waterschappen 2021-2024 
 

PZH-2021-790129114 Advies 

1. Aan te gaan de overeenkomst Uitvoering vaarwegbeheer Zuid-Holland 

2021-2024 met Hoogheemraadschap van Rijnland. 

2. Aan te gaan de overeenkomst Uitvoering vaarwegbeheer Zuid-Holland 

2021-2024 met Hoogheemraadschap van Delfland. 

3. Aan te gaan de overeenkomst Uitvoering vaarwegbeheer Zuid-Holland 

2021-2024 met Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard. 

4. Aan te gaan de overeenkomst Uitvoering vaarwegbeheer Zuid-Holland 

2021-2024 met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

5. Aan te gaan de overeenkomst Uitvoering vaarwegbeheer Zuid-Holland 

2021-2024 met Waterschap Rivierenland. 

6. Aan te gaan de overeenkomst Uitvoering vaarwegbeheer Zuid-Holland 

2021-2024 met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

7. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met betrekking tot 

“Overeenkomsten uitvoering vaarwegbeheer met waterschappen van 

2021-2024”. 

8. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan van de 

overeenkomsten uitvoering vaarwegbeheer 2021-2024. 
 
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 mevrouw J.N. 
Baljeu, gedeputeerde Water, om de overeenkomsten Uitvoering 
vaarwegbeheer Zuid-Holland met respectievelijk het Hoogheemraadschap 
van Rijnland, het Hoogheemraadschap van Delfland, het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Rivierenland en 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht namens de provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 
N.B: Met een beroep op artikel 3 van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken als bedoeld 
onder adviespunten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Baljeu Publiekrechtelijke samenwerkingsovereenkomst 
Samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta 2022-2027 
 

PZH-2021-793032986 Advies 

1. Aan te gaan de “Publiekrechtelijke samenwerkingsovereenkomst 

Samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta 2022-2027” met de 
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Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Hollandse 

Delta, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Brabantse Delta, 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Minister van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit, Minister van Economische zaken en 

Klimaat, voorzitter van het Regioteam Zuidwestelijke Delta, gemeente 

Goeree-Overflakkee, gemeente Schouwen-Duivenland, gemeente 

Bergen op Zoom; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin gemeld wordt 

dat de Publiekrechtelijke samenwerkingsovereenkomst 

Samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta 2022-2027 wordt 

aangegaan en waarin de achtergronden uiteen worden gezet; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit om de 

Publiekrechtelijke samenwerkingsovereenkomst 

Samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta 2022-2027 aan te gaan. 
 
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 mw. Jeannette Baljeu, 
gedeputeerde water van de Provincie Zuid-Holland, om de 
Publiekrechtelijke samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverband 
Zuidwestelijke Delta 2022-2027 te ondertekenen. 
 

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

 
 

CF3 / Stolk Voortgangsrapportage ontwikkelprogramma Gezond en Veilig 
 

PZH-2021-791204751 Advies 

1. Vast te stellen de voortgangsrapportage van het ontwikkelprogramma 

Gezond en Veilig. 

2. Vast te stellen de aanbiedingsbrief van de voortgangsrapportage van 

het ontwikkelprogramma Gezond en Veilig aan Provinciale Staten 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aanbieden aan 

Provinciale Staten van de voortgangsrapportage van het 

ontwikkelprogramma Gezond en Veilig. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Stolk Wijziging deelplafonds POP-3 LEADER projecten 
 

PZH-2021-789873560 Advies 

1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de deelplafonds voor POP-3 

projecten LEADER Zuid-Holland 

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

Staten worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van de 

deelplafonds voor POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 
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3. Te bepalen dat wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad het Besluit 

tot wijziging van de deelplafonds voor POP-3 projecten LEADER Zuid-

Holland 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van het 

Besluit tot wijziging van de deelplafonds voor POP-3 projecten LEADER 

Zuid-Holland 
 

Besluit Bij GS besluit van 14 december 2021 (PZH-2021-792163223) is dit besluit 
ingetrokken.   

 
 

CF5 / Stolk Verlengen looptijd nota VTH 2018 - 2021 
 

PZH-2021-782132655 Advies 

1. Vast te stellen, het bij dit voorstel gevoegde besluit tot verlenging van 

de looptijd van de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

(VTH) 2018-2021. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan PS over het besluit tot verlenging van 

de looptijd van de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

(VTH) 2018-2021. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit tot verlenging 

van de looptijd van de Nota Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving (VTH) 2018-2021. 

4. Te bepalen dat het Besluit tot verlenging van de looptijd van de nota 

VTH 2018-2021 wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om, na het 
doen van een (juridische) check hierop, de nota VTH te verlengen tot 1 
januari 2023 onder het voorbehoud van invoering van de Omgevingswet 
op een eerdere datum, waarbij dan op deze datum de nota VTH afloopt.  
 

 
 

CF6 / Koning Behandelvoorstel Motie 1032 Permanente bewoning woonparken 
gemeente Nieuwkoop 
 

PZH-2021-791258073 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten (PS) met het 

behandelvoorstel voor Motie 1032 Permanente bewoning 

woonparken gemeente Nieuwkoop. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan PS met het 

behandelvoorstel voor Motie 1032 Permanente bewoning 

woonparken gemeente Nieuwkoop 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF7 / Zevenbergen Aanvullende afspraken en uitvoeringsovereenkomst A4/N211 
 

PZH-2021-790172147  
 

Advies 

1. Vast te stellen de brief aan het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat met aanvullende afspraken over de aansluiting A4/N211. 

2. Aan te gaan de uitvoeringsovereenkomst ‘A4/N211 ten behoeve van 

het project N211 Wippolderlaan, in relatie tot het MIRT-project A4 

Haaglanden-N14’, onder de voorwaarde dat de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat heeft ingestemd met de onder 

beslispunt 1 genoemde brief. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de 

uitvoeringsovereenkomst A4/N211. 
 
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 uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen.  
 

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

 
 

SV1 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3794 van PvdD mbt bijenkasten 
honingbijen Biesbosch 
 

PZH-2021-792042364 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3794 met 

betrekking tot Bijenkasten honingbijen Biesbosch. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen met betrekking tot de bijenkasten 

honingbijen Biesbosch 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 


