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A1 / Baljeu Internationale vooruitblik 2022 
 

PZH-2021-793997788 Advies 
1. Vast te stellen de ‘Internationale vooruitblik 2022’. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de 

internationale vooruitblik 2022 ter kennisname wordt aangeboden 
aan Provinciale Staten. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin kort wordt uitgelegd 
waarom de provincie internationaal actief is en wat de internationale 
vooruitblik is. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de Internationale vooruitblik 2022 de ‘Lijst met afkortingen’ aan te 
vullen met de nog ontbrekende gebruikte afkortingen; 
- In de Internationale vooruitblik 2022 een check te doen op de bij de 
dossiers opgenomen portefeuillehouder(s). Waar nodig wordt dit 
aangevuld. Bij het dossier ‘Transitie haven en industrie’, dat ook over 
energie en klimaat gaat, moet dhr. Potjer toegevoegd worden; 
- In de GS-brief aan PS de laatste zin op p.1 ‘Wij blijven onze provincie 
profileren …’ te herschrijven. Het gaat erom hoe de provincie zich wil 
profileren. Zuid-Holland is niet alleen een industriële provincie met 
onder andere het havenindustrieel complex. Zuid-Holland is de meest 
veelzijdige provincie/regio. Deze veelzijdigheid moet benadrukt worden 
met daarbij een aantal voorbeelden, waaronder dat Zuid-Holland ook 
een sterke land- en tuinbouwprovincie is en ook kleine industrie kent 
die heel belangrijk is; 
- In de GS-brief aan PS een passage toe te voegen over de Chinaweek die 
onlangs plaatsvond en de rapportage die daar binnenkort over naar PS 
gestuurd wordt; 
- In afstemming met mevr. Koning en dhr. Potjer ontbrekende 
onderwerpen/dossiers toe te voegen aan de Internationale voortuitblik 
2022 indien dit gericht is op het resultaat dat we ermee willen bereiken 
en zeker is dat er door de afdelingen inzet op gepleegd kan worden 
en/of in de GS-brief aan PS een passage toe te voegen dat komend jaar 
onderzocht wordt wat onze mogelijke inzet zal zijn op de 
thema’s/dossiers x, y, en z ten behoeve van de Internationale 
vooruitblik 2023, waarbij de thema’s/dossiers (x, y en z) benoemd 
worden in afstemming met mevr. Koning en dhr. Potjer. 

 
 

CF1 / Koning Woon-werkakkoord Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk - 
‘Durf te kiezen’ 
 

PZH-2021-793697719 Advies 
1. Aan te gaan het woon-werkakkoord met de gemeenten Delft, Den 

Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gelet op bestaande en 
nieuwe transformatielocaties;  
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2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten (PS), waarin zij worden 
geïnformeerd over het woon-werkakkoord met gemeenten Delft, Den 
Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk ‘Durf te kiezen’;  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie gegeven 
wordt over het voornemen een woon-werkakkoord te sluiten met 
gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.  

 
Aangezien de Commissaris van de Koning na rechtsgeldige besluitvorming 
door Gedeputeerde Staten (GS), bevoegd is de juridische binding aan te 
gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan mevrouw 
Koning, gedeputeerde voor Wonen, Ruimtelijke ordening, Recreatie en 
Sport en aan mevrouw De Zoete, gedeputeerde voor Economie, Cultuur 
en erfgoed, Personeel en organisatie, luchtvaart en grondzaken van de 
Provincie Zuid-Holland om het woon-werkakkoord met Delft, Den Haag, 
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning WarmtelinQ Rijswijk-Leiden participatieplan 
 

PZH-2021-793484934 Advies 
1. Vast te stellen het Participatieplan WarmtelinQ Rijswijk-Leiden. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij op de 

hoogte worden gebracht van het vastgestelde participatieplan 
WarmtelinQ Rijswijk-Leiden alsook de voortgang van het project. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Participatieplan 
WarmtelinQ Rijswijk-Leiden. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Zevenbergen Aanbieding concept geactualiseerd Toetsingskader provinciale 
ondersteuningsinstelling openbare bibliotheekvoorzieningen Zuid-
Holland (Probiblio) 
 

PZH-2021-794085090 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het concept 

van het geactualiseerd Toetsingskader provinciale 
ondersteuningsinstelling openbare bibliotheekvoorzieningen Zuid-
Holland wordt aangeboden.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de brief aan 
Provinciale Staten waarmee het concept van het geactualiseerd 
Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling openbare 
bibliotheekvoorzieningen wordt aangeboden. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF4 / De Zoete Gemeente Westland - beslissing op bezwaar subsidie herstel fruitmuur 
Wateringen 2021 
 

PZH-2021-793421741 Advies 
1. Ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van de 

bezwarencommissie het bezwaar van gemeente Westland inzake de 
subsidieweigering voor project herstel fruitmuur Wateringen 2021 en 
het bestreden besluit van 1 juni 2021 met kenmerk PZH-2021-
774899165.03 te handhaven en de weigeringsgrond aan te passen 
naar artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling restauratie 
rijkmonumenten Zuid-Holland 2013.  

2. Vast te stellen de brief waarmee gemeente Westland geïnformeerd 
wordt over de beslissing op bezwaar inzake de weigering van de 
subsidieaanvraag voor project herstel fruitmuur Wateringen 2021.  

3. Vast te stellen de publieksamenvatting omtrent het besluit op het 
ingediende bezwaar van gemeente Westland inzake de weigering van 
de subsidieaanvraag voor project herstel fruitmuur Wateringen 2021. 

4. Te bepalen dat de beslissing op bezwaar als bedoeld onder de punt 1 
en 2 (bijlage 2) en het advies over de geweigerde subsidie Fruitmuur 
Wateringen van de bezwarencommissie d.d. 3 december 2021 en het 
daarbij gevoegde verslag van de hoorzitting d.d. 4 november 2021 
(bijlage 1), niet actief openbaar te maken met een beroep op artikel 3, 
onder d en 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. 

 
 

CF5 / Potjer Vaststellen definitieve versie openstellingsbesluit Srg par. 2.3 subsidie 
verbeteren leefgebied grutto en patrijs Zuid-Holland najaar 2021 
 

PZH-2021-794119652 Advies 
1. Vast te stellen de definitieve versie van het Openstellingsbesluit 

subsidie verbeteren leefgebied grutto en patrijs Zuid-Holland najaar 
2021 met terugw`erkende kracht tot en met 9 november 2021 met 
een deelplafond van € 1.000.000,00 onder gelijktijdige intrekking van 
de eerdere versie die is vastgesteld op 9 november 2021 onder 
kenmerk PZH-2021-788504893; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 
Staten worden geïnformeerd de definitieve versie van het 
Openstellingsbesluit; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de definitieve versie van 
het Openstellingsbesluit subsidie verbeteren leefgebied grutto en 
patrijs Zuid-Holland najaar 2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 11 JANUARI 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 21 december 2021 vastgesteld. 
 
 

 

SV1 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3803 PvdA CDA 50PLUS GL GO JA21 - 
Plastic recycling bij ExxonMobil 
 

PZH-2021-794774872 Advies 
1. Vast te stellen beantwoording Statenvragen 3803 PvdA CDA 50PLUS 

GL GO JA21 - Plastic recycling bij ExxonMobil. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake beantwoording 

Statenvragen 3803 PvdA CDA 50PLUS GL GO JA21 - Plastic recycling bij 
ExxonMobil. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3804 van PvdA, GL, SP, PvdD over 
Stikstofruimte RTHA (Rotterdam The Hague Airport) 
 

PZH-2021-794624430 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording op Statenvragen 3804 van PvdA, GL, 

SP, PvdD over Stikstofruimte RTHA (Rotterdam The Hague Airport) 
2. Vast te stellen de publieksamenvatting op beantwoording op 

Statenvragen 3804 - Stikstofruimte RTHA (Rotterdam The Hague 
Airport) 
 

Besluit Aangehouden.   

 
 

SV3 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3805 van de PvdD mbt vervolgvragen 
bijenkasten honingbijen Biesbosch 
 

PZH-2021-794467566 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3805 met 

betrekking tot vervolgvragen bijenkasten honingbijen Biesbosch. 
2. Vast te stellen publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen 3805 met betrekking tot vervolgvragen bijenkasten 
honingbijen Biesbosch. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3806 PvdA, GL, 50PLUS, SP en PvdD - 
Stagnatie overdracht waterschapswegen aan de gemeenten in de 
Krimpenerwaard 
 

PZH-2021-794190180 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen van PvdA, GL, 

50PLUS, SP en PvdD met betrekking tot de stagnatie overdracht 
waterschapswegen aan de gemeenten in de Krimpenerwaard 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording Statenvragen van Statenvragen van PvdA, GL, 50PLUS, 
SP en PvdD met betrekking tot de stagnatie overdracht 
waterschapswegen aan de gemeenten in de Krimpenerwaard 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV5 / Smit Beantwoording statenvragen 3807 PVV Gemeenten en provincie voor 
het blok geplaatst inzake asielopvang 
 

PZH-2021-794590213 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3807 PVV 

Gemeenten en provincie voor het blok geplaatst inzake asielopvang 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3807 PVV Gemeenten en provincie voor het blok 
geplaatst inzake asielopvang 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in 
afstemming met mevr. Koning: 
- De eerste twee zinnen van het antwoord op vraag 1 te herschrijven. 
Gestart moet worden met een beschrijving van de stappen die 
doorlopen zijn: Aan gemeenten is een verzoek gedaan op basis van 
vrijwilligheid. Dit heeft onvoldoende opgeleverd. Daarom is er door de 
Rijksoverheid een zwaarder middel ingezet: het aanwijzen van 
gemeenten voor de verplichte opvang van asielzoekers. De cdK is daar in 
zijn rol als Rijksheer over geïnformeerd. Dit is besproken in het college 
van GS. Ook de overige beantwoording moet in dit licht bezien en, 
indien nodig, aangepast worden; 
- Het antwoord op vraag 4 in perspectief te zetten: de woningnood 
wordt niet opgelost door statushouders niet te huisvesten. 
 
Afgesproken is dat de aangepaste beantwoording ter afstemming via de 
mail aan GS voorgelegd wordt alvorens het naar PS te verzenden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


