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A1 / Potjer Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 
2022 
 

PZH-2022-795574832 Advies 
1. Vast te stellen de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda 

Omgevingsbeleid voorjaar 2022” waarin actualisaties zijn opgenomen 
ten aanzien van wijzigingen en ontwikkelingen van het 
Omgevingsbeleid. 

2. Vast te stellen de brief aan PS, waarin zij geïnformeerd worden over 
de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid 
voorjaar 2022”.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
“Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid 
voorjaar 2022”. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-op pagina 27 van de LTA bij beleidsdoel 7.2 derde kolom mevrouw 
Koning en mevrouw Baljeu als portefeuillehouders op te nemen; 
-op pagina 28 bij de evaluatie diffuus lood in de bodem bij de huidige 
planning “Q4 2022” op te nemen. 

 
 

A2 / Potjer Ontwerpbesluit wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2022 
(wZHOV2022) 
 

PZH-2021-789193991 Advies 
 Gelet op de komende inwerkingtreding van de Omgevingswet en een 

gelijkwaardige overgang met actuele regelgeving in de Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening: 

1. Vast te stellen het ontwerpbesluit wijziging Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening 2022, inclusief: 
o een contextversie van het ontwerpbesluit, waarin een 

inhoudsopgave en inleiding is opgenomen en duidelijker is te zien 
op welke plekken in de ZHOV zaken wijzigen; 

o geo-informatieobjecten (kaarten) in een IMRO-GML-bestand te 
raadplegen in een plannenviewer; 

o toelichting bij de wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 
2022. 

2. Vast te stellen een concept voorbereidingsbesluit invoering wijziging 
Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2022: Grondwaterkwaliteit 
(onderdeel van de terinzagelegging vanwege de verplichting tot 
voorafgaand overleg). 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de ontwerp 
wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2022 en het concept 
voorbereidingsbesluit invoering wijziging Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening 2022: Grondwaterkwaliteit ter bespreking 
voor vrijgave worden aangeboden. 

4. Te bepalen dat het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken door 
gedeputeerde Potjer na bespreking voor vrijgave door Provinciale 
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Staten aangepast kunnen worden als de bespreking door de Integrale 
Commissie van Provinciale Staten daartoe aanleiding geeft. 

5. Te bepalen dat de terinzagelegging zo spoedig mogelijk na de 
bespreking in de Integrale Commissie van Provinciale Staten 
plaatsvindt. 

6. De kennisgeving te verzorgen in het Provinciaal Blad dat het ontwerp 
ter inzage ligt. 

7. Als (aanvullend) serviceproduct de ontwerp wijziging Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening 2022 aan te bieden aan het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet via de daarvoor bestemde STOP-TPOD standaarden, 
mits daarvoor de techniek voldoende werkt in de oefenperiode. 

8. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Ontwerpbesluit 
wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2022 (wZHOV2022). 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  
-de geel gearceerde tekst in de stukken in te vullen en de arcering te 
verwijderen; 
-in de toelichting nader te duiden wat wordt bedoeld met “zicht vrij op 
de weg.”  

 
 

A3 / Potjer Beantwoording brief werkgroep Hart voor Meijendel 20092021 
 

PZH-2022-798132828 Advies 
1. In te stemmen met de gezamenlijke antwoordbrief van provincie Zuid-

Holland, gemeente Den Haag en gemeente Wassenaar aan de 
werkgroep Hart voor Meijendel als reactie op hun schrijven van 20 
september 2021 over de verslechtering van het Natura 2000 gebied 
Meijendel & Berkheide 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de antwoordbrief aan de 
werkgroep Hart voor Meijendel over de verslechtering van het Natura 
2000 gebied Meijendel & Berkheide 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief op pagina 2 bij 2) “over-recreatie” te wijzigen in “toename 
recreatie” en om een zin toe te voegen dat over het algemeen wordt 
toegejuicht dat meer mensen recreëren, of woorden van gelijke 
strekking. Een en ander onder de voorwaarde dat alle andere 
ondertekenaars zich hier ook in kunnen vinden.  
 

 
 

A4 / Zevenbergen Besluit tot actieve openbaarmaking Excellijst Shell-documenten  
 

PZH-2022-797508345 Advies 
1. Vast te stellen, het bij dit voorstel gevoegde besluit tot actieve 

openbaarmaking op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van 
bestuur, van de Excellijst Beleidsonderwerpen_Rdam_en pzh.xlsx uit 
2019’ zoals opgenomen in bijlage 1 en 2. 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 15 FEBRUARI 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 8 februari vastgesteld. 
 
 

2. Te bepalen dat het besluit tot actieve openbaarmaking (zonder 
Excellijst) bekend wordt gemaakt door plaatsing in het Provinciaal 
blad. 

3. Te bepalen dat de ‘Excellijst Beleidsonderwerpen_Rdam_en pzh.xlsx 
uit 2019’ niet actief openbaar wordt gemaakt op grond van artikel 3 
onder a. van de Beleidsregel actieve openbaarheid provincie Zuid-
Holland 2017, juncto artikel 10, lid 2 onder g van de Wet 
openbaarheid van bestuur. 

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarbij het besluit zoals 
bedoeld (zonder Excellijst) wordt verzonden. 

5. Vast te stellen, de publiekssamenvatting over de actieve 
openbaarmaking van het besluit als bedoeld onder 1. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A5 / Baljeu Stand van zaken uitvoering besluit 7402 van Provinciale Staten omtrent 
geborgde zetels 
 

PZH-2022-798758549 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de voortgang 

inzake de uitvoering van het besluit ‘Aanpassing reglementen Zuid-
Hollandse waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de 
Krimpenerwaard, en Hollandse Delta’ van 13 oktober 2021 met 
nummer 7402; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de brief 
aan Provinciale Staten over de voortgang inzake de uitvoering van het 
besluit ‘Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse waterschappen 
Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, en Hollandse 
Delta’ van 13 oktober 2021 met nummer 7402. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
laatste zin van de brief aan Provinciale Staten de woorden: “weinig tot” 
te verwijderen. 

 
 

A6 / Koning Inpassingsplan WLQ Vlaardingen - Den Haag, herziening 2022 
 

PZH-2022-799016191 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld het volgende te besluiten: 
a. Vast te stellen  “Inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen 

Den Haag, herziening 2022”, bestaande uit de regels en 
verbeelding en de bijbehorende toelichting, digitaal vervat in het 
GML bestand NL.IMRO.9928.DOSx2019x0103043IP-VA01 en de 
overige besluitonderdelen van het besluit van Provinciale Staten 
tot vaststelling van het inpassingsplan Warmtetransportleiding 
Vlaardingen-Den Haag van 13 oktober 2021 onverkort van 
toepassing blijven. 
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2. Te bepalen dat voor deze herziening van het inpassingsplan 
Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag niet de zienswijze 
procedure hoeft te worden doorlopen (afdeling 3.4 Awb) aangezien 
het een wijziging van ondergeschikt belang is. 

3. Te besluiten dat bovengenoemd besluit op de wettelijk 
voorgeschreven wijze wordt gepubliceerd en dat de betrokken 
bevoegde gezagen, Staedion/Heijmans en WarmtelinQ hierover 
schriftelijk worden geïnformeerd. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel aan 
Provinciale Staten over het Provinciaal inpassingsplan 
warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag, herziening 2022. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de kaart 
nogmaals goed te laten controleren en zo nodig aan te passen door de 
initiatiefnemers.  

 
 

CF1 / De Zoete Openstellingsbesluiten Sport en Recreatie 2022 
 

PZH-2022-795588421 Advies 
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen 

Zuid-Holland 2016 artikel 2.11.2 
2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke 

leefomgeving Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 
500.000,00 

3. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en 
beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2022 met een 
deelplafond van € 165.000,00 

4. Vast te stellen het Mandaatbesluit voor de uitvoering door Team 
Sportservice van de Openstelling subsidie versterking sport- en 
beweegaanbod openbare ruimte Zuid-Holland 2022 

5. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls 
recreatie in gebieden Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 
1.400.000,00 

6. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie opvangen 
recreatiedrukte in groengebieden Zuid-Holland 2022 met een 
deelplafond van € 300.000,00  

7. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie stad-land-
verbindingen Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 
300.000,00 

8. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie side events 
sportevenementen Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 
50.000,00 

9. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor 
mensen met een beperking Zuid-Holland 2022 met een deelplafond 
van € 50.000,00 

10. Vast te stellen het Mandaatbesluit voor de uitvoering door Fonds 
Gehandicaptensport van de openstelling subsidie sportactiviteiten 
voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2022 
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11. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie 
projecten Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 310.000,00 

12. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie programma Groen 
doet goed Zuid-Holland 2022, tweede openstelling, met een 
deelplafond van € 14.388,00 

13. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 
Staten worden geïnformeerd over: 

a. het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 
2016 artikel 2.11.2 

b. het Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke 
leefomgeving Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 
500.000,00 

c. het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en 
beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2022 met 
een deelplafond van € 165.000,00 

d. het Mandaatbesluit voor de uitvoering door Team Sportservice 
van de Openstelling subsidie versterking sport- en 
beweegaanbod openbare ruimte Zuid-Holland 2022 

e. het Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie in 
gebieden Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 
1.400.000,00 

f. het Openstellingsbesluit subsidie opvangen recreatiedrukte in 
groengebieden Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 
300.000,00  

g. het Openstellingsbesluit subsidie stad-land-verbindingen Zuid-
Holland 2022 met een deelplafond van € 300.000,00 

h. het Openstellingsbesluit subsidie side events 
sportevenementen Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van 
€ 50.000,00 

i. het Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen 
met een beperking Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van 
€ 50.000,00 

j. het Mandaatbesluit voor de uitvoering door Fonds 
Gehandicaptensport van de openstelling subsidie 
sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 
2022 

k. het Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie projecten Zuid-
Holland 2022 met een deelplafond van € 310.000,00 

l. het Openstellingsbesluit subsidie programma Groen doet goed 
Zuid-Holland 2022, tweede openstelling, met een deelplafond 
van € 14.388,00 

14.  Te bepalen dat worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad: 
a. het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 

2016 artikel 2.11.2 
b. het Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke 

leefomgeving Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 
500.000,00 

c. het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en 
beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2022 met 
een deelplafond van € 165.000,00 
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d. het Mandaatbesluit voor de uitvoering door Team Sportservice 
van de Openstelling subsidie versterking sport- en beweegaanbod 
openbare ruimte Zuid-Holland 2022 

e. het Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie in 
gebieden Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 
1.400.000,00 

f. het Openstellingsbesluit subsidie opvangen recreatiedrukte in 
groengebieden Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 
300.000,00  

g. het Openstellingsbesluit subsidie stad-land-verbindingen Zuid-
Holland 2022 met een deelplafond van € 300.000,00 

h. het Openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen 
Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 50.000,00 

i. het Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen 
met een beperking Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 
50.000,00 

j. het Mandaatbesluit voor de uitvoering door Fonds 
Gehandicaptensport van de openstelling subsidie 
sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 
2022 

k. het Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie projecten Zuid-
Holland 2022 met een deelplafond van € 310.000,00 

l. het Openstellingsbesluit subsidie programma Groen doet goed 
Zuid-Holland 2022, tweede openstelling, met een deelplafond 
van € 14.388,00 

15. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Srg wijzigingsbesluit 
artikel 2.11.2 en de openstellingsbesluiten voor de beweegvriendelijke 
leefomgeving, versterking sport- en beweegaanbod in de openbare 
ruimte, kwaliteitsimpuls recreatie in gebieden, opvangen 
recreatiedrukte in groengebieden, stad-land-verbindingen, side events 
sportevenementen, sportactiviteiten voor mensen met een beperking, 
waterrecreatie projecten en Groen doet goed 2022 en de 
mandaatbesluiten voor Team Sportservice en Fonds 
Gehandicaptensport 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning Beantwoording vragen van Vrienden van Bentwoud over het 
recreatiegebied 
 

PZH-2022-797489673 Advies 

1. Vast te stellen de brief van GS in reactie op de door de Vrienden van 

Bentwoud gestelde vragen over de natuurwaarden in het Bentwoud 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording van 

de vragen van Vrienden van Bentwoud over de natuurwaarden in het 

Bentwoud. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF3 / Baljeu Vergunning verlenen voor het, in afwijking van het ligplaatsenbeleid, 
behouden van een  steiger in de Oude Wetering, ter hoogte van de 
Westerdijk 18 te Leimuiden 
 

PZH-2021-791990380 Advies 
1. In te stemmen met het afwijken van de Beleidsregel ontheffingen 

ligplaatsen, ten aanzien van het behouden van een steiger in de Oude 
Wetering, ter hoogte van de Westerdijk 18 te Leimuiden. 

2. Te verlenen een vergunning voor onbepaalde tijd voor het behouden 
van een steiger in de Oude Wetering, ter hoogte van de Westerdijk 18 
te Leimuiden. 

3. Vast te stellen de brief aan betrokkene over het verlenen van de 
vergunning voor het behouden van een steiger in de Oude Wetering, 
ter hoogte van de Westerdijk 18 te Leimuiden. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verlenen van de 
vergunning voor het behouden van een steiger in de Oude Wetering, 
ter hoogte van de Westerdijk 18 te Leimuiden. 

5. Te bepalen dat een kennisgeving van het verlenen van de vergunning 
voor het behouden van een steiger in de Oude Wetering, ter hoogte 
van de Westerdijk 18 te Leimuiden, wordt gepubliceerd in het 
Provinciaal Blad. 

 
NB: Met een beroep op artikel 3, lid d van besluit Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken. Om ervoor te 
zorgen dat betrokkene als eerste op de hoogte wordt gesteld van het 
besluit, wordt de vergunning 5 werkdagen na het toesturen aan 
betrokkene gepubliceerd. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Baljeu Resultaten onderzoek Kleinschalige verblijfsaccommodatie aan de 
Hollandse Plassen 
 

PZH-2022-798120391 Advies 
1. In te stemmen met het onderzoek Kleinschalige 

verblijfsaccommodaties aan de Hollandse Plassen.  
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten betreffende Resultaten 

onderzoek Kleinschalige verblijfsaccommodatie aan de Hollandse 
Plassen. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende Resultaten 
onderzoek Kleinschalige verblijfsaccommodatie aan de Hollandse 
Plassen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 15 FEBRUARI 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 8 februari vastgesteld. 
 
 

 

CF5 / Potjer Wijzigingsbesluit Regeling ontzorgingsprogrammas maatschappelijk 
vastgoed Zuid-Holland 
 

PZH-2022-798230145 Advies 
1. Vast te stellen, het bij dit voorstel gevoegde besluit, houdende 

wijziging van de Regeling Ontzorgingsprogramma’s Maatschappelijk 
vastgoed Zuid-Holland; 

2. Te bepalen dat het besluit, houdende wijziging van de Regeling 
Ontzorgingsprogramma’s Maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland na 
vaststelling wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting ten aanzien van het besluit, 
houdende wijziging van de Regeling Ontzorgingsprogramma’s 
Maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Potjer Wijziging Elena-overeenkomsten gemeenten Schiedam en Rijswijk  
 

PZH-2022-797500056 Advies 
1. Vast te stellen verlaging subsidiebudget van Elena-middelen voor 

gemeente Rijswijk middels bijgevoegde brief.   
2. Te wijzigen Uitvoeringsovereenkomst (UOK) Elenaprogramma 

Duurzame Wijkwarmte middels bijgevoegde Addendum tussen de 
Provincie en de gemeente Schiedam. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de 
subsidiebudgetten binnen het Elenaprogramma voor de gemeente 
Rijswijk en Schiedam.  

 
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 van Energie van de Provincie Zuid-Holland, om de brief 
naar gemeente Rijswijk en het Addendum van de 
Uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Schiedam, namens de 
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
bijgevoegde lid GS brief om te zetten in een GS brief en wijzigingen van 
ondergeschikt belang in de overeenkomst aan te brengen. 
 

 
 

CF7 / Potjer Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 
 

PZH-2022-798181818 Advies 
1.  Vast te stellen het Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 inclusief de 

bijlagen Kaart 1 t/m 8 en Was-Wordt-tabel. 
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2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden 
geïnformeerd over het Ontwerp Natuurbeheerplan 2023, inclusief de 
bijlagen en Was-Wordt-tabel. 

3.  Te bepalen dat het Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 inclusief de 
bijlagen, gedurende zes weken na de vaststelling door Gedeputeerde 
Staten ter inzage wordt gelegd en deze terinzagelegging in het 
Provinciaal Blad wordt aangekondigd. 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Ontwerp 
Natuurbeheerplan 2023. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / De Zoete 2e Wijziging subsidieregeling toerisme Zuid-Holland 
 

PZH-2022-796257195 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

toerisme Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden 

geïnformeerd over de wijziging van de Subsidieregeling toerisme Zuid-
Holland. 

3. Te bepalen dat de gewijzigde Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland 
wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 
wijziging van de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / De Zoete Openstellingsbesluit Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-
Holland 
 

PZH-2022-797377909 Advies 
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2022 Subsidieregeling 

planvorming detailhandel Zuid-Holland; 
2. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit 2022 Subsidieregeling 

planvorming detailhandel Zuid-Holland bekend wordt gemaakt door 
plaatsing in het Provinciaal Blad; 

3. Vast te stellen het Persbericht Openstellingsbesluit 2022 
Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee de openstelling van 
de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland wordt 
toegelicht. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Koek GS-voorstel Openstellingsbesluit 2022 subsidieregeling planvorming 
bedrijventerreinen 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 15 FEBRUARI 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 8 februari vastgesteld. 
 
 

 

PZH-2022-798061412 Advies 
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2022 voor de Subsidieregeling 

planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017.  
2. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit 2022 voor de subsidieregeling 

planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 wordt 
bekendgemaakt door plaatsing in het Provinciaal Blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee de 
openstellingsbesluit 2022 van de Subsidieregeling planvorming 
bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 wordt toegelicht. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / De Zoete Vergoeding sportfaciliteiten via IKB en uitbreiding IKB-doel inrichting 
van de thuiswerkplek 
 

PZH-2022-797219233 Advies 
1. Vast te stellen de uitbreiding van de IKB-doelen met een vergoeding 

van 30 euro bruto per maand voor sportfaciliteiten in bredere zin.  
2. Vast te stellen de uitbreiding van de middelen beschikbaar voor het 

IKB- doel inrichting thuiswerkplek, te weten middelen ten behoeve 
van een beeldscherm, noisecancelling koptelefoon en printer. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting ten aanzien van de uitbreiding 
van de IKB-doelen met een vergoeding voor sportfaciliteiten en de 
uitbreiding van het IKB-doel met betrekking tot de inrichting van de 
thuiswerkplek. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


