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Besluitenlijst van de vergadering 30 november 2021 vastgesteld. 
 
 

A1 / Koning Reactie regionale woningbouwprogramma’s Alblasserwaard en Holland 
Rijnland 
 

PZH-2021-790755697 Advies 

1. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma regio 

Alblasserwaard” aan het bestuur van de regio Alblasserwaard, 

waarmee wordt ingestemd met de behoefteonderbouwing van de 

woningbouwplannen van het woningbouwprogramma 2021 in de 

periode 2021 tot en met 2030; 

2. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma regio 

Holland Rijnland'' aan het bestuur van de regio Midden-Holland, 

waarmee wordt ingestemd met de behoefte onderbouwing van de 

woningbouwplannen in de categorieën 1, 2a en 4 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 Alblasserwaard door het plan 

“Vleugels van Gorinchem” met in totaal 500 woningen deel te laten 

uitmaken van de Provinciale woningbehoeftepot. Hiermee stijgt de 

toegestane woningvoorraadgroei tot 3.550 woningen voor de periode 

2021 t/m 2030. 

4. In te stemmen met het verhogen van de toegestane 

woningvoorraadgroei van de regio Holland Rijnland door het plan 

“Valkenhorst” te Katwijk met in totaal 600 woningen en in totaal 

2.000 woningen voor nieuwe locaties binnen de invloedsfeer van 

Leiden Centraal en Lammerschans deel te laten uitmaken van de 

Provinciale woningbehoeftepot. Tevens Hiermee stijgt de toegestane 

woningvoorraadgroei tot 30.050 woningen voor de periode 2021 t/m 

2030. 

5. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin de besluiten 1 

t/m 4 aan Provinciale Staten ter informatie worden aangeboden; 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie wordt 

gegeven over de reactie op de regionale woningbouwprogramma’s 

van de regio’s Alblasserwaard en Holland Rijnland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Alblasserwaard: 
- de passage omtrent het toekennen van 500 woningen vanuit het 
project Vleugels van Gorinchem zo aan te passen dat hier duidelijker uit 
blijkt dat de recreatiewoningen daar nog bovenop komen en, zo nodig, 
de brief aan PS hier ook op aan te passen;  
- bij de laatste zin op pagina 2 te verduidelijken dat Provinciale Staten 
een besluit over toekenning van de provinciale woningbehoefte pot 
hebben genomen.  
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A2 / Potjer Startnotitie Omgevingsbeleid module Energietransitie – Voorstel PS 
 

PZH-2021-791514689 Advies 

1. In te trekken het besluit - beslispunt 1 van onderwerp “Startnotitie 

Omgevingsbeleid module Energietransitie en Notitie Reikwijdte en 

detailniveau (NRD) zoals vastgesteld in GS d.d. 2 november j.l.; 

2. Vast te stellen het Statenvoorstel – Startnotitie Omgevingsbeleid 

module Energietransitie en NRD; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Startnotitie 

Omgevingsbeleid module Energietransitie en Notitie Reikwijdte en 

detailniveau. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen; 
-als bijlage bij het Statenvoorstel een “was wordt” overzicht op te 
nemen. 

 
 

A3 / Smit Behandelvoorstel motie 1045 Zuid-Hollandse Veteranen 
 

PZH-2021-792387708 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het 

behandelvoorstel van de motie 1045 Zuid-Hollandse Veteranen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel van 

de motie 1045 Zuid-Hollandse Veteranen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Zevenbergen 2e Voortgangsrapportage 2021 aan Provinciale Staten m.b.t. 
uitvoeringsfase RijnlandRoute 
 

PZH-2021-791910922 Advies 

1. Vast te stellen de 2e Voortgangsrapportage 2021 aan Provinciale 

Staten m.b.t. uitvoeringsfase RijnlandRoute. 

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

Voortgangsrapportage 2021 aan Provinciale Staten m.b.t. 

uitvoeringsfase RijnlandRoute ter kennisname wordt aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de 2e 

Voortgangsrapportage 2021 aan Provinciale Staten m.b.t. 

uitvoeringsfase RijnlandRoute 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF2 / Zevenbergen RijnlandRoute - N434 - GS-brief beantwoording brief van 
grondeigenaren ten aanzien van grondverwerving 
 

PZH-2021-790424663 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan grondeigenaren ter beantwoording van 

hun brief van 6 november 2021 ten aanzien van de verwerving van 

hun gronden voor de realisatie van het project RijnlandRoute. 

2. Te bepalen dat de brief onder adviespunt 1, met de onderliggende 

stukken en dit GS-voorstel, op grond van artikel 3, onder a van de 

Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, juncto artikel 

10, onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, niet actief 

openbaar wordt gemaakt. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Baljeu Ligplaats riviercruiseschip in het Gouwekanaal te Gouda ivm 
noodopvang asielzoekers 
 

PZH-2021-791918195 Advies 

1. In te stemmen met het afwijken van de ‘Beleidsregel ontheffingen 

ligplaatsen Zuid-Holland’ middels artikel 4:84 van de Awb, ten aanzien 

van het innemen van een ligplaats met een riviercruiseschip, ten 

behoeve van de tijdelijke opvang van asielzoekers, in het 

Gouwekanaal tussen km. 29.67 en km. 29.78 langs het Ruige 

Weteringpad in Gouda.   

2. Te verlenen een vergunning op grond van de Omgevingsverordening 

Zuid-Holland, in combinatie met een ontheffing op grond van de 

Scheepvaartverkeerswet, voor het van 13 december 2021 tot en met 

13 februari 2022 (met optie tot eenmalige tijdelijke verlenging) 

innemen van een ligplaats met het riviercruiseschip ‘Dutch Largo’, ten 

behoeve van de tijdelijke opvang van asielzoekers, in het 

Gouwekanaal langs het Ruige Weteringpad in Gouda. 

3. Te bepalen dat aan ieder lid van Gedeputeerde Staten mandaat wordt 

verleend om tezamen met ten minste één ander lid een tijdelijke 

vergunning te verlenen op grond van de Omgevingsverordening Zuid-

Holland, danwel een tijdelijke ontheffing op grond van de 

Scheepvaartverkeerswet, voor ligplaatsen ten behoeve van schepen 

welke bedoeld zijn als noodopvang van asielzoekers. 

4. Vast te stellen de brief aan PS over het innemen van een ligplaats met 

een riviercruiseschip, ten behoeve van de tijdelijke opvang van 

asielzoekers, in het Gouwekanaal te Gouda alsmede het verlenen van 

bestuurlijk mandaat voor het afdoen van komende aanvragen voor 

ligplaatsen in het kader van de noodopvang van asielzoekers. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het innemen van een 

ligplaats met een riviercruiseschip, ten behoeve van de tijdelijke 

opvang van asielzoekers, in het Gouwekanaal in Gouda alsmede het 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 7 DECEMBER 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 30 november 2021 vastgesteld. 
 
 

verlenen van bestuurlijk mandaat voor het afdoen van komende 

aanvragen voor ligplaatsen in het kader van de noodopvang van 

asielzoekers. 

6. Te bepalen dat de kennisgeving van het verlenen van de vergunning 

voor het innemen van een ligplaats met een riviercruiseschip, ten 

behoeve van de tijdelijke opvang van asielzoekers, in het 

Gouwekanaal te Gouda en het besluit bestuurlijk mandaat voor het 

afdoen van aanvragen voor ligplaatsen in het kader van de 

noodopvang van asielzoekers worden gepubliceerd in het Provinciaal 

Blad nadat de gemeente haar communicatietraject met omwonenden 

en andere belanghebbenden heeft doorlopen. 

7. Te bepalen dat de brief aan PS wordt verzonden nadat de gemeente 

haar communicatietraject met omwonenden en andere 

belanghebbenden heeft doorlopen. 
 
N.B. op grond van artikel 3, onder d van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
het (moment van) publiceren van het besluit, de vergunning, de publicatie 
en de brief aan PS. Om ervoor te zorgen dat de gemeente als eerste op de 
hoogte wordt gesteld van het besluit en op haar beurt eerst de 
omwonenden en andere belanghebbenden informeert, wordt 
bekendmaking opgeschort tot het moment waarop de gemeente 
aangeeft dat de communicatie heeft plaatsgevonden. Gezien de urgentie 
zal dit op korte termijn zijn. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Baljeu Vaststelling regionaal waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 
 

PZH-2021-794223039 Advies 

1. Vast te stellen het gewijzigd ontwerp regionaal waterprogramma Zuid-

Holland 2022-2027 

2. Vast te stellen de nota van beantwoording zienswijzen regionaal 

waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 

3. Vast te stellen het Statenvoorstel over de vaststelling van het 

regionaal waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 

4. Te bepalen dat de besluiten in het statenvoorstel na vaststelling door 

Provinciale Staten worden gepubliceerd in het Provinciaal blad 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vaststelling 

regionaal waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikt belang.  
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CF5 / Baljeu Normenkader Rechtmatigheid 2021 
 

PZH-2021-789542772 Advies 

1. Vast te stellen het Normenkader Rechtmatigheid 2021. 

2. Vast te stellen de brief aan PS waarin het Normenkader 

Rechtmatigheid ter kennisneming aan Provinciale Staten wordt 

voorgelegd. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Normenkader 

Rechtmatigheid 2021. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Baljeu Haltebeheerovereenkomsten personenvervoer over water Rotterdam - 
Drechtsteden 2022 
 

PZH-2021-790153792 Advies 

1. Aan te gaan de haltebeheerovereenkomsten voor het 

Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden met ingang 

van1 januari 2022 met de gemeenten Alblasserdam, Capelle aan den 

IJssel, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpen aan den IJssel, 

Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht en Zwijndrecht alsmede met de 

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 

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

haltebeheerovereenkomsten voor het Personenvervoer over Water 

Rotterdam – Drechtsteden 
 
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. drs. J.N. Baljeu, 
gedeputeerde Water van de Provincie Zuid-Holland, om de haltebeheer-
overeenkomsten voor het Personenvervoer over Water Rotterdam – 
Drechtsteden met de gemeenten Alblasserdam, Capelle aan den IJssel, 
Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpen aan den IJssel, Papendrecht, 
Ridderkerk, Sliedrecht en Zwijndrecht alsmede met de Stichting 
Werelderfgoed Kinderdijk namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

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

 
 

CF7 / De Zoete Intentieverklaring Grenzeloos Datalandschap 
 

PZH-2021-789096409 Advies 

1. Aan te gaan de intentieverklaring Grenzeloos Datalandschap met 

Gemeente Rotterdam en Gemeente Den Haag. 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de intentieverklaring 

Grenzeloos Datalandschap.  
 
Aangezien de Commissaris van de Koning (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 Willy de Zoete-van 
der Hout, Gedeputeerde Economie (Human Capital & toegepaste 
innovatie MKB), Cultuur & Erfgoed, Toerisme, Luchtvaart, P&O, 
Grondzaken om de intentieverklaring Grenzeloos Datalandschap namens 
de provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Potjer Vaststellen kerstdonatie 2021 
 

PZH-2021-792383147 Advies 

1. Te verlenen een kerstdonatie voor een bedrag van €10.000,- aan 

Stichting Vluchtelingenwerk.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het vaststellen van de 

kerstdonatie aan de Stichting Vluchtelingenwerk. 
 

Besluit Het college heeft ten aanzien van dit voorstel geen besluit genomen. 

 
 

CF9/ Potjer Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q3 2021 
 

PZH-2021-792269081 Advies 

1. Vast te stellen de voortgangsrapportage implementatie 

Omgevingswet Q3 2021; 

2. Vast te stellen de brief aan PS waarbij zij geïnformeerd worden over 

de voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q3 2021; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voortgangsrapportage 

implementatie Omgevingswet Q3 2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Stolk Integraal Voedselbeleid provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2021-790176054 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over provinciaal 

voedselbeleid.  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over provinciaal 

voedselbeleid. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF11 / Stolk Brief inzake voortgang van de uitvoering van de nationale 
Tuinbouwagenda 2019 - 2030 

PZH-2021-789750480 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake de voortgang van 

de uitvoering van de nationale Tuinbouwagenda 2019-2030. 

2. Vast te stellen de bijlage ‘Voortgang uitvoering nationale 

Tuinbouwagenda 2019-2030 en inzet provincie Zuid-Holland’ bij de 

brief aan Provinciale Staten inzake de voortgang van de uitvoering van 

de nationale Tuinbouwagenda 2019-2030. 
3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale 

Staten betreffende de voortgang van de uitvoering van de nationale 
Tuinbouwagenda 2019-2030. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


