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A1 / Stolk Resultaten verkenning strategische agenda Zuid-Hollandse Delta 
 

PZH-2021-794834459 Advies 
1. Vast te stellen de resultaten verkenning strategische agenda Zuid-

Hollandse Delta. 
2. In te stemmen met het voorstel om de verkenning uit te werken in een 

strategische agenda. 
3. In te stemmen met het voorstel om de uitwerking voor de Zuid-

Hollandse Delta (als pilot) opgavegericht te organiseren. 
4. In te stemmen met het voorstel om op basis van de strategische 

agenda lokale gebiedsprogramma’s op te stellen. 
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de resultaten van de 

verkenning voor een strategische agenda voor de Zuid-Hollandse 
eilanden 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-aan de GS brief toe te voegen dat deze verkenning verder zal worden 
uitgewerkt in het omgevingsbeleid en hierbij aan te geven hoe zich dit 
verhoudt tot andere trajecten; 
-in de GS brief te benoemen dat bij de uitwerking van de strategische 
agenda’s toegewerkt wordt naar gelijkwaardigheid ten aanzien van de 
verschillende gebieden; 
-in de GS brief te benoemen dat er op dit moment ook al veel gebeurt 
en wordt/is geïnvesteerd in de Zuid Hollandse eilanden; 
-in de verkenning strategische agenda bij “Vitale wijken en kernen” 
tekst  
t.a.v. ondermijning toe te voegen en aan te scherpen; 
-in de verkenning strategische agenda op pagina 9 onder “Duurzame 
mobiliteit” een bullet “getijde energie Grevelingen” toe te voegen; 
-wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen; 
-een check te doen op het voorkomen van namen van ambtenaren in de 
stukken en deze weg te lakken. 

 
 

A2 / Koning Intentieverklaring MIRT-verkenning CID-Binckhorst 
 

PZH-2021-795002271 Advies 
1. Aan te gaan de Intentieverklaring CID-Binckhorst met ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, de gemeenten Den Haag, de gemeente 
Leidschendam-Voorburg en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de intentieverklaring 
MIRT-verkenning CID-Binckhorst.  

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de 
intentieverklaring MIRT-verkenning CID-Binckhorst. 

 
N.B: Op grond van artikel 3, onder b van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt de overeenkomst met de daarbij 
behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot het moment dat de 
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overeenkomst Intentieverklaring MIRT-verkenning CID-Binckhorst door 
alle partijen is ondertekend. Dit heeft betrekking op de intentieverklaring. 
 
NB: 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 mevrouw Koning, 
gedeputeerde wonen en ruimtelijke ordening van de Provincie Zuid-
Holland, om de intentieverklaring met ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de 
gemeenten Den Haag, de gemeente Leidschendam-Voorburg en de 
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag namens de Provincie Zuid-Holland 
te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-de gemeente Rijswijk in de stukken toe te voegen als ondertekenaar 
van de intentieverklaring en daarbij een korte toelichting op te nemen 
waarom Rijswijk medeondertekent; 
-een check te doen of in de machtiging de juiste namen van 
ondertekenaars van de partijen zijn opgenomen en deze, zo nodig, aan 
te passen. 

 
 

A3 / Potjer Informatie over procesevaluatie en bestemmingsplan Buijtenland van 
Rhoon 
 

PZH-2021-794708563 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 

Staten worden geïnformeerd over de procesevaluatie Buijtenland van 
Rhoon en de stand van zaken rondom het bestemmingsplan 
Buijtenland van Rhoon. 

2. Vast te stellen de Procesevaluatie Buijtenland van Rhoon. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale 

Staten waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de 
procesevaluatie Buijtenland van Rhoon en de stand van zaken rondom 
het bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-aan de GS brief op de tweede pagina tekst toe te voegen waaruit blijkt 
dat er budgetten beschikbaar zijn waarmee nu wordt gewerkt en die 
worden ingezet; 
- de rol van de Provincie aan de “voorkant” duidelijker tot uitdrukking te 
laten komen. 
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A4 / Baljeu PZH en IPO analyse coalitieakkoord en IPO Rol in de Ruimte 
 

PZH-2022-796526241 Advies 
1. Vast te stellen de GS brief aan PS: provincie Zuid-Holland analyse 

coalitieakkoord 2021-2025 
2. Vast te stellen de GS brief aan PS: IPO Rol in de Ruimte en ambtelijke 

analyse coalitieakkoord 2021-2025  
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over PZH en IPO analyse 

coalitieakkoord en IPO Rol in de Ruimte 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-in de stukken “coalitieakkoord” te wijzigen in “landelijk 
coalitieakkoord”; 
-aan de GS brief IPO analyse op pagina 2 bij punt 1 in het kader toe te 
voegen dat de Provincie ook van het Rijk bevoegdheden vraagt; 
-in de GS brief IPO analyse op pagina 2 bij punt 2 in het kader de tekst 
tussen haakjes “(bijvoorbeeld…is.”) weghalen; 
-inclusiviteit en natuur duidelijker te benoemen in de GS brief; 
-een check te doen in de IPO lijn of het de bedoeling is om het 
communicatiepakket Rol in de Ruimte mee te zenden aan de Staten en 
deze afhankelijk hiervan al dan als bijlage mee te sturen. 

 
 

CF1 / Potjer Gewijzigd Statenvoorstel vaststelling Herziening 2021 Omgevingsbeleid 
 

PZH-2022-795906916 Advies 

1. Vast te stellen het Gewijzigd Statenvoorstel vaststelling Herziening 

2021 Omgevingsbeleid 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-de lid GS brief om te zetten naar een GS brief; 
-onderaan pagina 2 van de brief, nadat dit eerst met betrokkene te 
hebben afgestemd, onder “Nieuwe tekst” de zin als volgt aan te passen: 
“In het zuiden, op delen van de Zuid-Hollandse eilanden, is windenergie 
passend vanuit ruimtelijke kwaliteit."; 
- een zin toe te voegen aan de toelichting op artikel 6.10a (dichtheid en 
verscheidenheid woningbouw). Te weten de zin "Deze gevarieerde 
woningtypen spelen in op de verwachte demografische ontwikkelingen 
en huishoudenssamenstelling gericht op vitale en gemengde wijken en 
kernen."  

 
In GS van 25 januari 2022 is besloten om, zoals te doen gebruikelijk, het 
gewijzigde Statenvoorstel toch met een lid GS brief aan Provinciale 
Staten aan te bieden. 
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CF2 / Koning Ontheffing Natuurnetwerk Nederland in verband met groot onderhoud 
N214 
 

PZH-2021-793608513 Advies 
1. Te verlenen de gevraagde ontheffing ex art 6.29 van de 

Omgevingsverordening Zuid-Holland ten behoeve van het groot 
onderhoud aan de N214, onder het voorbehoud dat de reacties uit 
Provinciale Staten geen aanleiding geven tot heroverweging van het 
genoemde besluit. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het besluit om 
ontheffing te verlenen op basis van de “Protocolafspraken met 
betrekking tot de Wro bevoegdheden van PS en GS” aan Provinciale 
Staten wordt aangeboden. 

3. Vast te stellen de brief aan de gemeente Molenlanden inzake de 
ontheffing ex art. 6.29 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland ten 
behoeve van het groot onderhoud aan de N214. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de verlening van de 
ontheffing ex art. 6.29 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland ten 
behoeve van het groot onderhoud aan de N214. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Stolk Voortgangsmagazine ’Onderweg naar een Circulair Zuid-Holland’ 
 

PZH-2022-795562715 Advies 
1. Vast te stellen het voortgangsmagazine ‘Onderweg naar een Circulair 

Zuid-Holland’ en dit vrij te geven voor publicatie. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het 

voortgangsmagazine ‘Onderweg naar een Circulair Zuid-Holland’ ter 
kennisname wordt aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het voortgangsmagazine 
‘Onderweg naar een Circulair Zuid-Holland’. 

 

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

 
 

CF4 / Stolk Monitoringssystematiek en 0-meting Circulair Zuid-Holland 
 

PZH-2021-789381398 Advies 
1. Vast te stellen GS-nota Monitoring Circulair Zuid-Holland, de 

monitoringsystematiek en de effectindicatoren en 
transitieindicatoren; 

2. Uit te voeren een jaarlijkse meting monitoring Circulair Zuid-Holland; 
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij ter kennisname 

de GS-nota Monitoring Circulair Zuid-Holland met bijlage rapport 
Circulaire Economie Monitor Zuid-Holland wordt aangeboden; 
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4. Vast te stellen de publiekssamenvatting Monitoring Circulair Zuid-
Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de GS 
nota Monitoringssystematiek en 0-meting Circulair Zuid-Holland op 
pagina 10 te verduidelijken wat wordt bedoeld met circulaire banen.  

 
 

CF5 / Stolk Voortgangsbrief 2022 Digitale Economie 
 

PZH-2021-795362232 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten betreffende de 

Voortgangsbrief Digitale Economie 2022. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Voortgangsbrief 

Digitale Economie 2022. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de 
GS brief toe te voegen dat de Provincie ook een rol heeft in het 
verbeteren van digitale vaardigheden voor inwoners die hier minder 
vaardig in zijn, bijvoorbeeld door het geven van trainingen in de 
bibliotheken.  

 
 

CF6 / Stolk Zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Rotterdam 
 

PZH-2022-796158083 Advies 
1. In te stemmen met het indienen van een zienswijze op het ontwerp-

instemmingsbesluit  
winningsplan olie Rotterdam bij het ministerie van Economische Zaken & 

Klimaat. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze op het 

ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Rotterdam. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Potjer Instemmen met het addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweide 
Gouwe Wiericke 
 

PZH-2021-793702571 Advies 
1. Aan te gaan het addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweide 

Gouwe Wiericke 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over instemming met 

het addendum bij de Gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting ‘Instemming met het 

Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweide Gouwe Wiericke’ 
 
NB. Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige 
besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is 
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het advies aan hem een machtiging af te geven aan de heer B.K. Potjer, 
gedeputeerde natuur van de Provincie Zuid-Holland, om het addendum 
bij de Gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke namens de Provincie Zuid-
Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een 
check te doen of de juiste namen van ondertekenaars van de partijen in 
het addendum zijn opgenomen en deze, zo nodig, aan te passen. 

 
 

CF8 / Baljeu Deelname aan Freshem II, onderzoek naar zout-zoet verdeling 
grondwater 
 

PZH-2021-792999594 Advies 
1.  Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst voor het project 

Freshem II, waarin de provincie Zuid-Holland samen met de provincies 
Drenthe, Fryslân, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland en 
Zeeland, de waterschappen Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Hollandse 
Delta, Waterschap Hunze en Aas, Waterschap Noorderzijlvest, 
Waterschap Scheldestromen en Wetterskip Fryslan, en de 
drinkwaterbedrijven Brabant Water NV, Evides NV, PWN, Vitens en NV 
Waterbedrijf Groningen inhoudelijke, procedurele en financiële 
afspraken vastleggen over het in kaart brengen van de zoet/zout-
verdeling van het grondwater door middel van elektromagnetische 
metingen van de ondergrond in onder andere Zuid-Holland. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over deelname aan het 
project Freshem II. 

 
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 mevrouw J.N. Baljeu, 
gedeputeerde Water van de Provincie Zuid-Holland, om de 
Samenwerkingsovereenkomst voor het project Freshem II met de 
provincies Drenthe, Fryslân, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland en 
Zeeland, de waterschappen Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Hollandse 
Delta, Waterschap Hunze en Aas, Waterschap Noorderzijlvest, 
Waterschap Scheldestromen en Wetterskip Fryslan, en de 
drinkwaterbedrijven Brabant Water NV, Evides NV, PWN, Vitens en NV 
Waterbedrijf Groningen, namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF9 / Baljeu Instemmen met de (4e) wijziging Gemeenschappelijke regeling ODH 
 

PZH-2021-794306955 Advies 
1. In te stemmen met de (4e) wijziging Gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Haaglanden, onder voorbehoud van toestemming 
van Provinciale Staten; 

2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten worden 
gevraagd toestemming te verlenen voor instemming met de (4e) 
wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden; 

3. Vast te stellen de brief waarin de Omgevingsdienst Haaglanden wordt 
bericht over de provinciale besluitvorming; 

4. Te bepalen dat de (4e) wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Haaglanden na besluitvorming door alle 
deelnemers, wordt bekend gemaakt door plaatsing in de 
Staatscourant; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de (4e) wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / De Zoete Onderzoeksplan 2022 Eenheid Audit en Advies met bijbehorende Audit 
Charter 2022 
 

PZH-2021-795205384 Advies 
1. Vast te stellen het Onderzoeksplan 2022 Eenheid Audit en Advies met 

bijbehorende Audit Charter 2022. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij in kennis 

worden gesteld van het Onderzoeksplan 2022 Eenheid Audit en 
Advies met bijbehorende Audit Charter 2022. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het 
Onderzoeksplan 2022 Eenheid Audit en Advies met bijbehorende 
Audit Charter 2022 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / De Zoete Samenwerkingsovereenkomst ECDA 
 

PZH-2021-794849778 Advies 
1. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus 

Centre for Data Analytics (ECDA) met Erasmus Universiteit Rotterdam. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 

samenwerkingsovereenkomst ECDA. 
 
Aangezien de commissaris van de Koning na rechtsgeldige besluitvorming 
door Gedeputeerde Staten bevoegd is de juridische binding aan te gaan is 
het advies aan hem een machtiging af te geven aan ir. J.C. van Ginkel 
MCM, concerndirecteur van de Provincie Zuid-Holland om de 
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samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus Centre for Data Analytics 
met Erasmus Universiteit Rotterdam te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12 / Zevenbergen Uitgangspunten voor de Slimme Centrale schriftelijk vastleggen met de 
gemeente Delft 
 

PZH-2021-794708543 Advies 
1. Te bevestigen de bestuurlijke afspraken met de gemeente Delft voor 

het project Slimme Centrale aangaande het proces rondom de 
groenzone en de parkeerplaatsen. 

2. Vast te stellen de brief aan College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Delft waarin de gemaakte afspraken worden 
bevestigd. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de bevestiging van de 
bestuurlijke afspraken met de gemeente Delft aangaande het proces 
rondom de groenzone en de parkeerplaatsen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Stolk Statenvragen 3797 50PLUS en VVD Space Cluster in Zuid-Holland 
 

PZH-2022-796338520 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3797 van 50PLUS 

en VVD met betrekking tot Space cluster in Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor 

beantwoording van Statenvragen 3797 met betrekking tot Space 
cluster in Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om twee 
zinnen aan de beantwoording toe te voegen over de positie en 
toegevoegde waarde van de campus.  

 
 

SV2 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3804 van PvdA, GL, SP, PvdD over 
Stikstofruimte RTHA (Rotterdam The Hague Airport) (aangehouden 11 
januari 2022) 
 

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) 

 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 18 JANUARI 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 11 januari 2022 vastgesteld. 
 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
eerste zin bij antwoord 3 te verwijderen.  

 
 

SV3 / Zoete Statenvragen 3509 van 50PLUS over Groot tekort aan 
verpleeghuisplaatsen in Zuid-Holland 
 

PZH-2022-795863281 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3809 van 

50PLUS met betrekking tot “Groot tekort aan verpleeghuisplaatsen in 
Zuid-Holland”. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
schriftelijke vragen 3809 van 50PLUS met betrekking tot “Groot tekort 
aan verpleeghuisplaatsen in Zuid-Holland”. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
 
 
 
 


