BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 14 DECEMBER 2021
Besluitenlijst van de vergadering 7 december 2021 vastgesteld.
A1 / Stolk

Goedkeuring faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2022-2027

PZH-2021-792903643

Advies
1. Goed te keuren het Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2022-2027.
2. Vast te stellen de brief aan Faunabeheereenheid Zuid-Holland met
daarin het besluit tot goedkeuring van het Faunabeheerplan ganzen
Zuid-Holland 2022-2027.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit tot goedkeuring
van het Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2022-2027.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

A2 / Stolk

Richtinggevend kader Soortenbeleid

PZH-2021-792957193

Advies
1. Vast te stellen het Richtinggevend kader Soortenbeleid;
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale
Staten worden geïnformeerd over het Richtinggevend kader
Soortenbeleid en de mogelijkheid geboden wordt om te reageren op
het Richtinggevend kader Soortenbeleid alvorens dit verder wordt
uitgewerkt tot een formeel ontwerpbesluit.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Richtinggevend
kader Soortenbeleid.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het
Richtinggevend kader Soortenbeleid bij beleidskeuze 3.1 bij “3” toe te
voegen dat, waar mogelijk en zinvol, de integrale afweging wordt
meegenomen.

A3 / Zevenbergen

Voortgangsrapportage Beter Bestuur 2021

PZH-2021-791897547

Advies
1. Vast te stellen de voortgangsrapportage programma Beter Bestuur
2021;
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de
voortgangsrapportage Beter Bestuur 2021 wordt aangeboden;
3. Vast te stellen de brief aan de Zuid-Hollandse gemeentebesturen
waarin de voortgangsrapportage Beter Bestuur 2021 wordt
aangeboden;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de
voortgangsrapportage Beter Bestuur 2021.

Besluit

Aangehouden.
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A4 / Koning

Toezegging procedure woningbouwlocaties 3 hectare kaart

PZH-2021-792472139

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake Toezegging
procedure woningbouwlocaties groter dan 3 hectare en gelegen
buiten BSD, in het provinciaal omgevingsbeleid;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit van
Gedeputeerde Staten met betrekking tot de toezegging procedure
woningbouwlocaties 3 hectare kaart.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-in de GS brief op de vierde alinea op pagina 2 de eerste zin als volgt te
formuleren: “Daarnaast overwegen wij een aantal nieuwe 3 ha locaties
met een positief advies bij het ontwerp van de herziening module
Ruimte en Wonen aan u voor te leggen.”
-aan de GS brief een zin toe te voegen waaruit blijkt dat het college
Provinciale Staten separaat besluitvorming inzake de
verstedelijkingsstrategie zal doen toekomen waarin ook wordt ingegaan
op klimaatadaptatie en bodem.

A5 / Koning

QuickScan onderzoek financiële kosten en opbrengsten
gebiedsontwikkeling

PZH-2021-792342869

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het QuickScan
onderzoek financiële kosten en opbrengsten gebiedsontwikkeling.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale
Staten over het QuickScan onderzoek financiële kosten en
opbrengsten gebiedsontwikkeling.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-in GS brief tot uitdrukking te laten komen dat het voornamelijk gaat om
publieke kosten gaat (bijvoorbeeld door in de eerste zin de haakjes om
(publieke) weg te halen);
-in de laatste zin van de derde alinea van de GS brief toe te lichten
waarom de factor tijd niet is meegenomen;
-de laatste twee zinnen van de tweede alinea op de tweede pagina te
nuanceren vanuit de gedachte dat er ook behoefte is aan woningen in
andere segmenten.

A6 / Baljeu

Afwikkeling herindeling Vijfheerenlanden

PZH-2021-792940236

Advies
1. In te stemmen met het voorstel van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, inhoudende:
a. Dat de provincie Utrecht in verband met de financiële afwikkeling
van de provinciale herindeling Vijfheerenlanden door de provincie
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2.

3.

4.

5.

Zuid-Holland voor een bedrag van € 7,5 miljoen wordt
gecompenseerd in de kosten voor het beheer en onderhoud van
het Zederikse deel van het Merwedekanaal;
b. Het totaalbedrag dat Zuid-Holland tot aan de ingangsdatum van
het herijkte provinciefonds aan Utrecht betaalt via de huidige
schuif in het provinciefonds (sinds 2019 jaarlijks een bedrag van €
1,2 miljoen) op het bedrag van € 7,5 miljoen in mindering wordt
gebracht;
c. De definitieve afrekening en betaling plaatsvindt binnen drie
maanden na de ingangsdatum van het herijkte provinciefonds.
Te wijzigen het besluit van 25 juni 2019 tot vaststelling van een
Overeenkomst met de provincie Utrecht in verband met financiële
afwikkeling van de overgang van provinciale rechten en verplichtingen
bij de herindeling Vijfheerenlanden overeenkomstig het bij dit
voorstel gevoegde Wijzigingenblad;
Te leveren de eigendom van het Utrechtse deel van het
Merwedekanaal met bijbehorende grond, kunstwerken en gebouwen
aan de Provincie Utrecht, tegen betaling van een vergoeding aan ZuidHolland van gederfde inkomsten ter grootte van € 97.114,91 en
verder volgens bijgaand ontwerp van de akte van levering, waarna van
de provincie Utrecht een bedrag van € 14.493.386,77 wordt
ontvangen als compensatie voor de boekwaarde van de investeringen
in het over te dragen deel van het Merwedekanaal. De overdracht
vindt plaats nadat Gedeputeerde Staten van Utrecht het
Statenvoorstel hebben vastgesteld waarmee een krediet beschikbaar
wordt gesteld voor de overname van de boekwaarde;
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin melding wordt
gemaakt van het akkoord met de provincie Utrecht over de
afwikkeling van de provinciale herindeling Vijfheerenlanden en de
overdracht - tegen boekwaarde - van het Utrechtse deel van het
Merwedekanaal aan de provincie Utrecht.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de afwikkeling
herindeling Vijfheerenlanden.

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
Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-uit de Publiekssamenvatting de genoemde bedragen te halen;
-in de GS brief duidelijker tot uitdrukking te laten komen dat dit voorstel
expliciet ziet op afwikkeling van de kwestie rondom het
Merwedekanaal.
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A7 / Potjer

Aanmelding van drie tracés (te weten N11, A12-A20 en A12, A20,
A4/N14) bij het OER-programma (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

PZH-2021-793346478

Advies
1. In te stemmen met de aanmelding van het tracé N11-corridor en
aansluiting A4 voor het OER-programma van het Ministerie van EZK,
samen met de gemeenten Zoeterwoude, Alphen a/d Rijn, Leiden,
Leiderdorp en Bodegraven-Reeuwijk en de RES-regio's Holland
Rijnland en Midden-Holland
2. In te stemmen met de aanmelding van het tracé A12-A20, voor zover
gelegen in de regio Midden-Holland, voor het OER-programma van
het Ministerie van EZK, samen met de gemeenten BodegravenReeuwijk, Waddinxveen, Gouda en Zuidplas en de RES-regio MiddenHolland
3. In te stemmen met de aanmelding van de tracés A12, A20, A4/N14
voor het OER-programma van het Ministerie van EZK, samen met de
gemeenten Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Lansingerland,
Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, PijnackerNootdorp, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westland,
Zoetermeer
4. De publiekssamenvatting vast te stellen over de aanmelding van de
drie tracés (te weten N11, A12-A20 en A12, A20, A4/N14) bij het OERprogramma (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) .
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 Berend Potjer,
gedeputeerde Energie om de hierboven genoemde aanmeldingsbrieven
te ondertekenen.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-een check te doen of het ziet op dezelfde zoekgebieden die zijn
benoemd voor de RES’sen;
-aan de brieven een zin toe te voegen waaruit blijkt dat er t.a.v. de RES
zoekgebieden nog verdere besluiten moeten worden genomen en dit
proces nog loopt
-wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen.

CF1 / Koning

Huisvesting zorgdoelgroepen

PZH-2021-791381585

Advies
1. Vast te stellen de brief aan de woningcorporaties van de Drechtsteden
(Rhiant, Fien Wonen, Tablis Wonen, Woonbron, Trivire, Woonkracht
10), met een afschrift aan de gemeenten van de regio Drechtsteden
(Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht,
Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht);
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel ‘huisvesting
zorgdoelgroepen’.
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Besluit

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

CF2 / Koning

Wijziging addendum tussenakkoord nieuwe woningmarktafspraken
Haaglanden

PZH-2021-792806462

Advies
1. In te stemmen met de tekstwijzigingen die worden doorgevoerd in de
tekst van het addendum bij het tussenakkoord ‘Samenwerken aan een
solide woningmarkt in Haaglanden 2021-2030 - de eerste stap’;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting die hoort bij dit besluit
betreffende de wijzigingen die worden doorgevoerd in de tekst van
het addendum bij het tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide
woningmarkt in Haaglanden 2021-2030 - de eerste stap’.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF3 / Koning

Wijzigingsbesluiten Subsidieregelingen sociale woningbouw Haaglanden
en Rotterdamse regio - december 2021

PZH-2021-792891902

Advies
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling sociale
woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland, zoals opgenomen in
bijlage 1.
2. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling
spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland, zoals
opgenomen in bijlage 2.
3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling sociale
woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland, zoals opgenomen in
bijlage 1 en het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling spreiding
sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland, zoals opgenomen
in bijlage 2 bekend worden gemaakt door publicatie in het Provinciaal
blad.
4. Vast te stellen de te verzenden brieven over respectievelijk het besluit
tot wijziging van de Subsidieregeling sociale woningbouw regio
Haaglanden Zuid-Holland aan de voorzitter van de Bestuurlijke tafel
wonen woningmarktregio Haaglanden (bijlage 3) en het besluit tot
wijziging van de Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio
Rotterdam Zuid-Holland aan de voorzitter van het
Samenwerkingsverband wonen regio Rotterdam (bijlage 4).
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot
wijziging van de Subsidieregeling sociale woningbouw regio
Haaglanden Zuid-Holland en het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam ZuidHolland.

Besluit

Vastgesteld conform advies.
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CF4 / Stolk

Beeindiging begrotingssubsidie CBBD per 1 januari 2022

PZH-2021-792885463

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Circular Biobased Delta “besluit
beëindiging subsidierelatie CBBD per 1 januari 2022”.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beëindiging
begrotingssubsidie CBBD per 1 januari 2022.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de
publiekssamenvatting meer inhoud te geven.

CF5 / Stolk

Reactie op brief Natuurmonumenten, ZHL en NMF Zuid-Holland over
inzet PZH bij het NSP-GLB

PZH-2021-792768278

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Natuurmonumenten, Zuid-Hollands
Landschap en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland betreffende
inzet Provincie Zuid-Holland bij het Nationaal Strategisch Plan - GLB.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan
Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en Natuur- en
Milieufederatie Zuid-Holland betreffende inzet Provincie Zuid-Holland
bij het Nationaal Strategisch Plan - GLB.

Besluit

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de
toonzetting van de brief aan te passen.

CF6 / Stolk

Aankondiging bestuurlijke deelname tuinbouwcongres Expo Dubai 2022

PZH-2021-792653049

Advies
1. Vast te stellen de brief aan PS waarmee Provinciale Staten worden
geïnformeerd over de deelname van Gedeputeerde Meindert Stolk
aan het Nederlandse tuinbouwcongres tijdens de Expo Dubai 2022
van 19 tot en met 23 februari 2022.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake deelname van
Gedeputeerde Meindert Stolk aan het Nederlandse tuinbouwcongres
tijdens de Expo Dubai 2022 van 19 tot en met 23 februari 2022.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF7 / Stolk

Deelplafonds POP-3 LEADER projecten 2021 en 2022

PZH-2021-792163223

Advies
1. In te trekken het Besluit tot wijziging van de deelplafonds voor POP-3
projecten LEADER Zuid-Holland van 30 november 2021
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2. Vast te stellen het Besluit deelplafonds 2021 en 2022
Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale
Staten worden geïnformeerd over Besluit deelplafonds 2021 en 2022
Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022
4. Te bepalen dat wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad Besluit
deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten
LEADER Zuid-Holland 2021-2022
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van het
Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3
projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022
Besluit

Vastgesteld conform advies.

CF8 / Baljeu

Ondertekening Letters of Cooperation Deltalinqs Climate Program

PZH-2021-789750175

Advies
1. Aan te gaan de Letters of Cooperation 2022 van het Deltalinqs Climate
Program tussen de Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam,
Deltalinqs, Shell Pernis, BP, Stedin, Nobian, Waalhaven Groep, Air
Liquide, TNO, Neste, Huntsman en het Havenbedrijf Rotterdam waarin
met elkaar de intentie wordt uitgesproken samen stappen te zetten in
de energietransitie op het Haven en Industrieel Complex van
Rotterdam.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor het aangaan en
ondertekenen van de Letters of Cooperation van het Deltalinqs
Climate Program met Gemeente Rotterdam, Deltalinqs, Shell Pernis,
BP, Stedin, Nobian, Waalhaven Groep, Air Liquide, TNO, Neste,
Huntsman en het Havenbedrijf Rotterdam.
Aangezien de CdK, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is
de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af
te geven aan J.N. Baljeu, gedeputeerde transitie Haven & Industrie van de
provincie Zuid-Holland, om de Letters of Cooperation namens provincie
Zuid-Holland te ondertekenen met de Gemeente Rotterdam, Deltalinqs,
Shell Pernis, BP, Stedin, Nobian, Waalhaven Groep, Air Liquide, TNO,
Neste, Huntsman en het Havenbedrijf Rotterdam.

Besluit

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

CF9 / Zevenbergen

Brief Albert Heijn-Beugelsdijk betreffende kruispunt Hazerswoude-Dorp

PZH-2021-793459636

Advies
1. Vast te stellen de brief van GS in reactie op de brief van Albert HeijnBeugelsdijk betreffende het kruispunt Hazerswoude Dorp.
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2. Vast te stellen de brief van GS aan PS waarmee een afschrift van de
brief aan Albert Heijn-Beugelsdijk wordt aangeboden.
3. Vast te stellen de brief aan het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn waarmee een
afschrift van de brief aan Albert Heijn-Beugelsdijk wordt aangeboden.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot van de
brief van GS aan Albert Heijn-Beugelsdijk betreffende het kruispunt
Hazerswoude-Dorp.
Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV1 / Zevenbergen

Beantwoording Statenvragen 3795 PvdA CDA 50PLUS D66 en PvdD Afsluiten spoorovergang voor voetgangers bij de Dubbele Wiericke

PZH-2021-793271842

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3795 Afsluiten
spoorovergang voor voetgangers bij de Dubbele Wiericke.
2. Vast te stellen de brief aan wandelorganisatie TeVoet inzake Afsluiten
spoorwegovergang bij de Dubbele Wiericke.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de
Statenvragen 3795 Afsluiten spoorovergang voor voetgangers bij de
Dubbele Wiericke.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

SV2 / Potjer

Beantwoording statenvragen 3796 van de fractie PVV - Overleg met
demissionair kabinet over mogelijkheden kernenergie

PZH-2021-793292941

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3796 van de
fractie PVV met betrekking tot het overleg met demissionair kabinet
over mogelijkheden kernenergie.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel
beantwoording Statenvragen 3796 van de fractie PVV met betrekking
tot het overleg met demissionair kabinet over mogelijkheden
kernenergie.

Besluit

Vastgesteld conform advies.

