
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 1 FEBRUARI 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 25 januari 2022 vastgesteld. 
 
 

A1 / Stolk Bodemenergieplannen ‘Zoetermeer binnenstad en ‘Zoetermeer entree’ 
 

PZH-2021-795176231 Advies 

1) Vast te stellen de bodemenergieplannen 'Zoetermeer binnenstad' en 

'Zoetermeer entree' voor zover de plannen betrekking hebben op de 

bevoegdheden van de PZH, met als hoofdpunten: 

- Om rendementsverlies tussen energieopslagsystemen onderling èn 

conflicten met andere functies in de ondergrond te voorkomen, 

blijven open bodemenergiesystemen niet toegestaan in het eerste 

watervoerende pakket; 

- Bodemenergiesystemen mogen in de in het plan aangegeven 

zoekgebieden worden geplaatst. 

2) Vast te stellen de brief waarmee de gemeente Zoetermeer op de 

hoogte wordt gesteld van het vaststellen van de 

bodemenergieplannen. 

3) Vast te stellen de brief waarmee de Omgevingsdienst Haaglanden op 

de hoogte wordt gesteld van het vaststellen van de 

bodemenergieplannen. 

4) Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de 

bodemenergieplannen 'Zoetermeer binnenstad' en 'Zoetermeer 

entree'. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de GS 
brieven specifieker aan te geven dat per vergunningaanvraag nog wordt 
bekeken wat dit precies betekent voor de betreffende locatie. Een 
dergelijk voorbehoud moet duidelijker in de brief terugkomen. 
 

 
 

A2 / Potjer Samenwerkingsovereenkomst NLDelta 2022-2023 
 

PZH-2021-791979493 Advies 

1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst NLDelta 2022-2023 met 

de provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie en 

Sportvisserij Zuidwest Nederland waarin Zuid-Holland toezegt zich in 

te spannen voor een personele inzet van indicatief 640 uur per jaar 

voor de periode 2022-2023. 

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

Samenwerkingsovereenkomst NLDelta 2022-2023 ter kennisname 

wordt aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 

Samenwerkingsovereenkomst NLDelta 2022-2023. 
 
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 B. Potjer, 
gedeputeerde Energie, Natuur, Omgevingswet en Communicatie van de 
provincie Zuid-Holland, om de samenwerkingsovereenkomst NLDelta 
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2022-2023 met provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, IVN 
Natuureducatie en Sportvisserij Zuidwest Nederland namens de Provincie 
Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Koning Beslissing op bezwaar gemeente Noordwijk & Beslissing op bezwaar 
gemeente Vlaardingen 
 

PZH-2022-797429823 Advies 

1. Vast te stellen de beslissing op bezwaar van de gemeente Noordwijk 

waarbij conform het advies van de bezwarencommissie het bezwaar 

gegrond wordt verklaard, het bestreden besluit wordt herroepen en 

een projectsubsidie wordt verleend aan de gemeente Noordwijk ter 

grootte van € 225.000,00 voor uitvoering van het woningbouwproject 

‘Schippersvaartweg 39’. 

2. Vast te stellen de beslissing op bezwaar van de gemeente Vlaardingen 

waarbij conform het advies van de bezwarencommissie het bezwaar 

gegrond wordt verklaard, het bestreden besluit wordt herroepen en 

een projectsubsidie wordt verleend aan de gemeente Vlaardingen ter 

grootte van € 250.000,00 voor uitvoering van het woningbouwproject 

‘Floris de Vijfdelaan Noordzijde’. 

3. Te verlenen voorschot van € 180.000,00 (80%) aan de gemeente 

Noordwijk. 

4. Te verlenen voorschot van € 200.000,00 (80%) aan de gemeente 

Vlaardingen. 

5. Vast te stellen de brief aan de gemeente Noordwijk waarin de 

beslissing op bezwaar en het besluit tot verlening wordt 

medegedeeld. 

6. Vast te stellen de brief aan de gemeente Vlaardingen waarin de 

beslissing op bezwaar en het besluit tot verlening wordt 

medegedeeld. 

7. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de 

beslissingen op bezwaar van de gemeenten Noordwijk en Vlaardingen 

ter kennisname wordt aangeboden; 

8. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij het voorstel 

“Beslissing op bezwaar gemeente Noordwijk & Beslissing op bezwaar 

gemeente Vlaardingen”. 

9. Te bepalen dat de beslissingen op bezwaar als bedoeld onder 

adviezen 1 en 2 (bijlagen “Beslissing op bezwaar gemeente Noordwijk 

inzake bezwaarschrift van 9 augustus 2021 tegen het besluit van 8 juli 

2021” en “Beslissing op bezwaar gemeente Vlaardingen inzake 

bezwaarschrift van 9 augustus 2021 tegen het besluit van 8 juli 2021) 

en de daarbij behorende bijlagen, te weten de adviezen van 9 

december 2021 en de aansluitend daarbij gevoegde verslagen van de 

hoorzittingen van 4 november 2021 (bijlage “Advies Bezwaar college 
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B&W gemeente Noordwijk” en “Advies Bezwaar college B&W 

gemeente Vlaardingen”), niet actief openbaar worden gemaakt 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. 

 
 

CF1 / Zevenbergen Jaarplan Zuid-Holland Bereikbaar 2022 
 

PZH-2022-796298416 Advies 

1. Gedeputeerde Zevenbergen te machtigen om als voorzitter van de 

Stuurgroep Zuid-Holland Bereikbaar in te stemmen met het Jaarplan 

Zuid-Holland Bereikbaar 2022, waarmee voor het jaar 2022 een 

beschrijving wordt gegeven van de werkzaamheden, inclusief een 

begroting, als nadere uitwerking van het Werkplan Zuid-Holland 

Bereikbaar. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting Jaarplan Zuid-Holland 

Bereikbaar 2022. 
 
N.B.: Op grond van artikel 3, onder b van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 worden beslispunten 1 en 2 met de 
bijlage: het Jaarplan Zuid-Holland Bereikbaar 2022, inclusief een 
begroting, niet actief openbaar gemaakt tot het moment dat alle acht 
partijen van de Stuurgroep Zuid-Holland Bereikbaar met het hiervoor 
vermelden jaarplan hebben ingestemd. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een 
begeleidende GS brief aan PS aan de stukken toe te voegen, waarmee 
het Jaarplan aan de Staten wordt aangeboden. 

 
 

CF2 / Zevenbergen Beantwoordingsbrief adviesbureau Eltee B.V. inzake verzorgingsplaats 
N211 Wippolderlaan 
 

PZH-2022-796791873  
 

Advies 

1. Vast te stellen de beantwoordingsbrief aan adviesbureau Eltee B.V. 

inzake de verzorgingsplaats N211 Wippolderlaan. 

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

verzorgingsplaats N211 Wippolderlaan. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het vaststellen van de 

beantwoordingsbrief aan adviesbureau Eltee B.V. inzake de 

verzorgingsplaats N211 Wippolderlaan. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF3 / Stolk Beslissing op bezwaar POP3 jonge landbouwers zonnepanelen Stolwijk 
 

PZH-2022-795848129 Advies 

1. Ongegrond te verklaren, conform het advies van de 

bezwarencommissie, het bezwaar tegen het besluit van 30 augustus 

2021 betreffende de weigering van de POP3 subsidie voor jonge 

landbouwers voor het project 'zonnepanelen Stolwijk', het bestreden 

besluit in stand te houden onder aanvulling van de motivering. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan bezwaarde 

inzake de weigering van de POP3 subsidie voor jonge landbouwers 

voor het project 'zonnepanelen Stolwijk'. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar 

inzake de weigering van de POP3 subsidie voor jonge landbouwers 

voor het project 'zonnepanelen Stolwijk'. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / De Zoete Wijziging artikel 5 lid 2 Vaste onregelmatigheidstoelage 
Uitvoeringsregeling bezoldiging provincie Zuid-Holland (Hoofdstuk 10 
Personeelshandboek) 
 

PZH-2022-796993281 Advies 

1. Vast te stellen, het bij dit voorstel gevoegde besluit, houdende 

wijziging van de Uitvoeringsregeling bezoldiging provincie Zuid-

Holland; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting ten aanzien van de wijziging 

van artikel 5 lid 2 Uitvoeringsregeling bezoldiging provincie Zuid-

Holland.   
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 


