
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 21 DECEMBER 2021 
 

Besluitenlijst van de vergadering 14 december 2021 vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Baljeu Voortgangsrapportage stikstof 2021 
 

PZH-2021-793296737 Advies 

1. Vast te stellen de voortgangsbrief 2021 aan Provinciale Staten over de 

Zuid-Hollandse stikstofaanpak. 

2. Vast te stellen de publieksamenvatting over de voortgangsbrief 2021 

over de Zuid-Hollandse stikstofaanpak. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- aan de brief aan Provinciale Staten tekst naar aanleiding van het 
regeerakkoord toe te voegen; 
-aan de brief aan Provinciale en, zo nodig, aan de bijlagen, toe te 
voegen/te verduidelijken dat het gaat om (ontwikkel) wensen die niet 
zijn vastgesteld; 
- op pagina 12 van de brief bij de tweede bullet “natuurontwikkeling” 
toe te voegen; 
-in afstemming met gedeputeerden Baljeu, Koning en Potjer, bovenaan 
pagina 9 van de brief een zin toe te voegen waarin benoemd 
/verduidelijkt wordt waar de tool nu precies op ziet. 
 

 
 

A2 / Baljeu Laadinfrastructuur elektrificatie goederenvervoer over water – 
Alblasserdam 
 

PZH-2021-793296737 Advies 

1. Te bepalen dat € 600.000 vanuit de beschikbare middelen voor ‘pilot 

elektrificatie laadinfrastructuur Goederenvervoer over water’ 

gealloceerd wordt aan de laadinfrastructuur locatie Alblasserdam. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het alloceren van € 

600.000 vanuit de beschikbare middelen voor ‘pilot elektrificatie 

laadinfrastructuur Goederenvervoer over water’ aan de 

laadinfrastructuur locatie Alblasserdam. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A3 / Koning Verstedelijkingsstrategie Zuid-Holland 2021-2040 
 

PZH-2021-792666203 Advies 

1. Vast te stellen de Verstedelijkingsstrategie Zuid-Holland 2021-2040. 

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

Verstedelijkingsstrategie Zuid-Holland 2021-2040. 

3. Vast te stellen de brief aan deelnemers BO Verstedelijkingsstrategie 

over de Verstedelijkingsstrategie Zuid-Holland 2021-2040. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale 

Staten over de Verstedelijkingsstrategie Zuid-Holland 2021-2040. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-aan pagina 19 van de Verstedelijkingsstrategie een zin toe te voegen 
waaruit blijkt dat er ook bedrijventerreinen zijn (bijv. met hoge milieu 
categorie) die geen woningbouw in de nabijheid toelaten; 
-aan de Verstedelijkingscategorie in paragraaf 2.3 bij Functiemenging 
een zin toe te voegen waaruit blijkt dat het ook energetisch voordelen 
kan opleveren en hier een voorbeeld aan toe te voegen; 
-aan paragraaf 6 van de Verstedelijkingsstrategie een zin toe te voegen 
waaruit blijkt dat de Provincie inzet op duurzame 
elektriciteitsopwekking. 
 

 
 

A4 / Potjer Aanpassen subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse 
Journalistiek 
 

PZH-2021-792917392 Advies 
1. Vast te stellen de wijzigingen in de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls 

Zuid-Hollandse Journalistiek. 
2. Vast te stellen de deelplafonds voor 2022 voor de Subsidieregeling 

Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek.  
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin Provinciale 

Staten worden geïnformeerd over het besluit tot vaststelling van de 
deelplafonds en waarin de wijzigingen in de subsidieregeling ter 
kennisname worden bijgevoegd.  

4. Te bepalen dat de wijzigingen in de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls 
Zuid-Hollandse Journalistiek en de bijbehorende deelplafonds 2022  
worden bekend gemaakt door publicatie in het provinciaal blad.  

5. Vast te stellen het persbericht behorend bij de wijzigingen in de 
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek. 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit tot vaststelling 
van de wijzigingen in de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-
Hollandse Journalistiek. 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
aanpassen van het persbericht.  

 
 

A5 / Zevenbergen Beslissing op bezwaar inzake Wobverzoek van Stichting Animal Rights 
over tegemoetkomen schade door knobbelzwanen in 2019 
 

PZH-2021-792714793 Advies 
1. Vast te stellen de beslissing op bezwaar inzake het verzoek op grond 

van de Wet openbaarheid van bestuur van Stichting Animal Rights d.d. 
13 oktober 2020, over tegemoetkomingen schade door 
knobbelzwanen in 2019, inhoudende: 
a. conform het advies van de bezwarencommissie het bezwaar zoals 

beschreven onder 1 van de bezwaargronden, voor zover dit betreft 
“Ontbreken documenten”, gegrond te verklaren en het 
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betreffende besluit van 1 december 2020 aan te vullen met de 
ontbrekende documenten, zoals deze zijn openomen in bijlage 2; 

b. in afwijking van het advies van de bezwarencommissie het bezwaar 
met betrekking tot de informatie over de ligging van de percelen 
waarop de tegemoetkomingen in faunaschade door 
knobbelzwanen in 2019 betrekking hebben, ongegrond te 
verklaren en het besluit van 1 december 2020 op dit punt in stand 
te laten;  

c. een proceskostenvergoeding als bedoeld in het Besluit 
proceskosten bestuursrecht toe te kennen van € 1.068,00 aan 
bezwaarde; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar 
inzake Wobverzoek van Stichting Animal Rights over 
tegemoetkomingen schade door knobbelzwanen in 2019; 

3. Te bepalen dat de beslissing op bezwaar als bedoeld onder punt 1 
(bijlage 1) en de daarbij behorende bijlagen, te weten de ontbrekende 
stukken (bijlage 2), het advies van 4 november 2021 en het daarbij 
gevoegde verslag van de hoorzitting van 8 april 2021 (bijlage 3), niet 
actief openbaar te maken met een beroep op artikel 3, onder d en 
onder a van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 
jo. artikel 10, lid 2 onder e en g van de Wet openbaarheid van bestuur. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A6 / Zevenbergen Voortgangsrapportage Programma 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 Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikt belang.  

 
 

CF1 / Stolk Intentieverklaring bijdrage aan renovatie R&D gebouw Biotech Campus 
Delft 
 

PZH-2021-791516277 Advies 
1. In te stemmen met de intentie tot het verlenen van een financiële 

bijdrage van € 1 miljoen voor 2022 aan de renovatie van het R&D 
gebouw op de Biotech Campus Delft onder voorwaarde dat bij 
Voorjaarsnota de middelen hiervoor door Provinciale Staten op de 
begroting worden geplaatst. 
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2. Vast te stellen de brief aan Planet B.io inzake de intentieverklaring 
voor renovatie R&D gebouw op de Biotech Campus Delft.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de intentieverklaring 
voor renovatie R&D op de gebouw Biotech Campus Delft. 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de 
brief aan Planet B io. een zin toe te voegen waaruit blijkt dat de 
Provincie er hierbij vanuit gaat dat ook andere partijen een/hun 
bijdrage zullen verstrekken.  

 
 

CF2 / Potjer Wijzigingsbesluit “Zonnig Zuid-Holland” - Uitbreiding subsidieregeling 
Zonnig Zuid-Holland met overdekken waterbassins en parkeerterreinen 
 

PZH-2021-793362546 Advies 
1. Vast te stellen het bij dit voorstel gevoegde Besluit houdende wijziging 

van de Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland; 
2. Vast te stellen de brief aan PS over de wijziging van de 

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland; 
3. Te bepalen dat het Besluit houdende wijziging van de Subsidieregeling 

Zonnig Zuid-Holland wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende de wijziging van 

de Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland.” 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om tweede 
pagina van de brief aan Provinciale Staten één na laatste alinea de 
eerste zin als volgt te wijzigen “In de Regionale Energie Strategie is 
vastgesteld dat (…)”. 

 
 

CF3 / Koning Startnotitie Herziening Omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen 
 

PZH-2021-793542292 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarmee de startnotitie Herziening 

Omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen ter vaststelling wordt 
voorgelegd aan Provinciale Staten 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de startnotitie 
Herziening Omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan het 
ontwerp besluit van het Statenvoorstel toe te voegen dat Gedeputeerde 
Staten de Startnotitie Herziening Omgevingsbeleid module Ruimte en 
Wonen verder zullen uitwerken.  
 

 
 

CF4 / Baljeu Concern Interne Controleplan 2022 
 

PZH-2021-793154930 Advies 
1.  Vast te stellen het Concern Interne Controle-plan 2022, inclusief de 

jaarplanning Interne Controle activiteiten 2022, inhoudende de 
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organisatie van de interne controle binnen de provinciale organisatie 
en de in 2022 uit te voeren interne controles. 

2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het Concern 
Interne 

 Controleplan 2022 ter kennisname wordt aangeboden aan Provinciale 
Staten. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het Concern Interne 
Controleplan 2022. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Baljeu Waterstof - IPCEI-lobby richting Rijk (Electrolysers en RH2INE) 
 

PZH-2021-794034104 Advies 
1. Te steunen de publiek-private ‘Call to Action’ (bijlage 1) waarin het rijk 

wordt opgeroepen om uiterlijk in februari 2022 een financiële bijdrage 
beschikbaar te stellen voor realisatie van 9 electrolysers voor 
grootschalige ‘groene’ waterstof-productie in industrieclusters in vier 
kustprovincies, waarvan 4 in Zuid-Holland/ HIC Rotterdam (Shell, BP/ 
Nouryon, Uniper en Vattenfal), door het plaatsen het PZH-logo onder 
de ‘Call to Action’. Tijdig beschikbaar stellen’van deze bijdrage is 
essentieel om vrijstelling te kunnen krijgen van Europese staatssteun-
spelregels (Industry IPCEI); 

2. In te stemmen met het medeondertekenen van de brandbrief met 
betrekking tot het project RH2INE IWT, samen met 
vertegenwoordigers van een consortium van Nederlandse 
binnenvaart- en waterstof-productie en -distributie-bedrijven (bijlage 
2), met de oproep aan de minister van EZK om zich in te zetten het 
RH2INE IWT-project op te nemen in de Mobility IPCEI en middelen 
beschikbaar te stellen, vanuit een gezamenlijke ambitie om in 2024 12 
zero emission waterstof-schepen in de vaart te brengen, inclusief 
bijbehorende waterstof-infrastructuur; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Waterstof - IPCEI-lobby 
richting Rijk (Electrolysers en RH2INE). 

 
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 Jeannette Baljeu, 
gedeputeerde Water van de Provincie Zuid-Holland, om de RH2INE IWT-
brandbrief namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. Voor de 
bovengenoemde ‘Call to Action’ is geen CdK-machtiging nodig, omdat 
alleen het PZH-logo onder het stuk wordt geplaatst. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3798 - N209 Lansingerland 
 

PZH-2021-793997571 Advies 
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1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3798 van 
diverse partijen met betrekking tot “N209 Lansingerland”. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
schriftelijke vragen 3798 van diverse partijen met betrekking tot 
“N209 Lansingerland”. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Stolk 
 

Beantwoording Statenvragen 3799 PvdD - Gunstige staat van 
instandhouding konijn haas en wilde eend 
 

PZH-2021-793969576 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer 

3799 van de PvdD - Gunstige staat van instandhouding konijn haas en 
wilde eend. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
Statenvragen met nummer 3799 van de PvdD - Gunstige staat van 
instandhouding konijn haas en wilde eend. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3800 giftigheid oppervlaktewater door 
glastuinbouwstoffen 
 

PZH-2021-794017205 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3800 van GL, 

PvdA, SP, PvdD, D66 en 50plus "Giftig oppervlaktewater door 
glastuinbouwstoffen" 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de beantwoording van de 
Statenvragen 3800 van GL, PvdA, SP, PvdD, D66 en 50plus "Giftig 
oppervlaktewater door glastuinbouwstoffen" 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  
-de beantwoording door te lopen en, zo nodig, qua lay out/indeling aan 
te passen omdat soms onduidelijk is wat de beantwoording is en wat 
toelichting (dit met name bij de overgang tussen vraag 5 en 6); 
-bij antwoord 6 nogmaals te verwijzen naar de grafiek in bijlage 1.  
-een check te doen bij antwoord 8 wie nu het bevoegde gezag is de 
gemeente of de provincie.   

 

SV4 / Zevenbergen Beantwoording statenvragen 3802 D66 - Make Westland Green Again 
 

PZH-2021-793923834 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3802 van 

D66 met betrekking tot “Make Westland Green Again”. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen 3802 van D66 met betrekking tot “Make Westland 
Green Again”. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 


