
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 8 februari 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 1 februari 2022 vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Stolk Goedkeuring faunabeheerplan meeuwen havengebieden 2022-2027 
 

PZH-2021-794177922 Advies 
1. Goed te keuren het Faunabeheerplan meeuwen Havengebieden van 

Rotterdam,Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027 voor een 
periode van 8 februari 2022 tot en met 31 januari 2027 

2. Vast te stellen de brief aan Faunabeheereenheid Zuid-Holland met 
daarin het besluit tot goedkeuring van het Faunabeheerplan 
meeuwen Havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 
2022 t/m 2027. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit tot goedkeuring 
van het Faunabeheerplan meeuwen Havengebieden van Rotterdam, 
Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A2 / Baljeu Spelregels beklemmingen op het rekeningresultaat jaarrekening 2021 
 

PZH-2022-797723943 Advies 

1. Vast te stellen de spelregels met betrekking tot beklemmingen en 

budgetoverheveling voor de jaarrekening 2021 en deze voor te leggen 

aan PS bij het PS besluit Jaarrekening 2021. 

2. Vast te stellen de publieksamenvatting over de beklemmingen op het 

rekeningresultaat 2021. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
GS-voorstel expliciet te maken dat: 
-bij de start van het college er middelen zijn verdeeld uit de €160 mln. 
De verdeling van de €160 mln. bedragen is vast, deze is bij de 
coalitievorming afgesproken; 
-in de spelregels moet worden opgenomen dat wanneer strikter  
wordt omgegaan met de overschotten op de jaarrekening de claims bij 
de VJN opener moeten worden bekeken; 
-bij reeds toegekende subsidies die doorlopen in het volgende jaar het 
overschot niet terugvalt in de algemene middelen maar beschikbaar 
blijft voor de betreffende subsidie. 
 
Ten aanzien van advies 2: GS hebben besloten de publiekssamenvatting 
niet vast te stellen. GS hebben besloten om het besluit en de stukken 
niet actief openbaar te maken door publicatie op de provinciale 
website, omdat het afspraken betreft over een intern proces. 
 

 
 

A3 / Potjer Reactie GS op brief Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon van 21 
december 2021 over maatwerk in grondverwervingsproces 
 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 8 februari 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 1 februari 2022 vastgesteld. 
 
 

PZH-2022-796892967 Advies 
1.  Vast te stellen de brief van GS aan de Gebiedscoöperatie Buijtenland 

van Rhoon met daarin de reactie op de brief van de 
Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon over maatwerk in het 
grondverwervingstraject. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief van GS aan de 
Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon met daarin de reactie op de 
brief van de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon over maatwerk 
in het grondverwervingstraject. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een 
brief aan Provinciale Staten toe te voegen, waarmee de Staten over de 
brief aan de Gebiedscoöperatie wordt geïnformeerd. Dit met 
inachtneming van de timing, waarbij uiteraard eerst de 
Gebiedscoöperatie de reactie van het college moet hebben ontvangen.  

 
 

CF1 / Zevenbergen Beëindiging Samenwerkingsverband BEREIK! 
 

PZH-2021-793324878 Advies 
1.  Aan te gaan de Beëindigingsovereenkomst samenwerkingsverband 

BEREIK! 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het beëindigen van het 

Samenwerkingsverband BEREIK!  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Zevenbergen Verzoek om financiële steun van gemeenten en provincies voor 
vervroegde afschrijving treinen MerwedeLingelijn  
 

PZH-2022-798402191  
 

Advies 

1. Vast te stellen de brief aan de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, 

Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Molenlanden, 

Vijfheerenlanden, West-Betuwe en de provincies Utrecht en 

Gelderland betreffende financiële steun voor vervroegde afschrijving 

van de treinen MerwedeLingelijn.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de 

gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, 

Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe en de 

provincies Utrecht en Gelderland betreffende financiële steun voor 

vervroegde afschrijving van de treinen MerwedeLingelijn. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3810 PvdD en 50PLUS - Zieke iepen langs 
de N206 
 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 8 februari 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 1 februari 2022 vastgesteld. 
 
 

PZH-2022-798189719 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3810 van 

PvdD en 50 PLUS met betrekking tot “Zieke iepen langs de N206”. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen 3810 van PvdD en 50 PLUS met betrekking tot 

“Zieke iepen langs de N206”. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3811 Mogelijke vertraging verkeersveilig 

maken van de N215 bij Nieuwe-Tonge 
 

PZH-2022-798193525 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3811 van CDA 

en VVD over Mogelijke vertraging verkeersveilig maken van de N215 
bij Nieuwe-Tonge. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
Statenvragen 3811 van CDA en VVD over Mogelijke vertraging 
verkeersveilig maken van de N215 bij Nieuwe-Tonge. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


