
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 FEBRUARI 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 15 februari 2022 vastgesteld. 
 
 

A1 / De Zoete Opgave gericht organiseren 
 

PZH-2022-798144842 Advies 
1. In te stemmen met de inrichting van de organisatie overeenkomstig 

toegevoegd organogram 
2. In te stemmen met het formuleren van al het werk in 

opgaven/opdrachten welke gelieerd zijn aan de provinciale begroting 
3.  In te stemmen met een centrale regie op de arbeidscapaciteit belegd 

bij het Directieteam  
4.  In te stemmen met het zodanig inrichten van mandaatverlening dat 

effectieve uitvoering van opdrachten ondersteund en bevorderd 
worden 

5.  Vast te stellen de publieksamenvatting over de ontwikkeling van 
opgave gericht organiseren in de organisatie  

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-aan het besluit toe te voegen/te verduidelijken dat er centrale regie 
blijft op financiën; 
-aan het derde adviespunt toe te voegen dat de uiteindelijke 
besluitvorming t.a.v. arbeidscapaciteit en financiën bij het college ligt; 
-op te nemen dat t.a.v. DBI, tot nadere besluitvorming en totdat verdere 
ervaringen zijn opgedaan, de O rol en de P rol in één hand liggen; 
-de functienamen te verduidelijken zodat ook voor externen duidelijk is 
wat hiermee bedoeld wordt en deze de lading dekken; 
-het organogram nog te verhelderen, mede omdat de P kant nu ver bij 
de beleidskant vandaan lijkt te liggen.  

 
 

A2 / Potjer Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q4-2021 
 

PZH-2022-798993027 Advies 

1. Vast te stellen voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet 

Q4 2021 

2. Vast te stellen brief GS aan PS waarin zij geïnformeerd worden over de 

voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q4 2021 

3. Vast te stellen publiekssamenvatting over Voortgangsrapportage 

Implementatie Omgevingswet Q4-2021 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  
-in afstemming met de portefeuillehouder de GS brief aan PS te 
actualiseren n.a.v. de laatste stand van zaken op rijksniveau, en deze 
van meer context te voorzien; 
-machtigingen van ondergeschikt belang aan te brengen. 
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A3 / Potjer Beantwoording motie 990 Burgerberaad Zuid-Holland 
 

PZH-2022-799006176 Advies 

1. Vast te stellen brief GS aan PS over de beantwoording van motie 990 

Burgerberaad Zuid-Holland 

2. Vast te stellen notitie Burgerberaad ter beantwoording van motie 990  

3. Vast te stellen publiekssamenvatting over de beantwoording van 

motie 990 Burgerberaad Zuid-Holland 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-in de brief op te nemen dat wanneer de Staten een burgerberaad willen 
het college een aantal thema’s zal aanreiken; 
-het aantal thema’s te beperken tot klimaat, gezondheid en nieuwe 
vormen van mobiliteit; 
-de financiën duidelijker tot uitdrukking te laten komen. 

 
 

A4 / Koning Reactiebrief GS Regionaal woningbouwprogramma Haaglanden 2021 
 

PZH-2022-798755157 Advies 

1. Vast te stellen de brief ''GS Reactie woningbouwprogramma 2021 

Regio Haaglanden” aan het bestuur van de Regio Haaglanden, 

waarmee wordt ingestemd met de behoefteonderbouwing van de 

woningbouwplannen van het woningbouwprogramma 2021 in de 

periode 2021 tot en met 2030; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin de brief uit het 

besluit onder punt 1 aan Provinciale Staten ter kennisname worden 

voorgelegd; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Reactiebrief GS 

Regionaal woningbouwprogramma Haaglanden 2021 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A5 / Koning Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen 
 

PZH-2022-798844015 Advies 
1.  Vast te stellen de Ontwerp wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-

Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module 
Ruimte en Wonen 

2.  Vast te stellen de Ontwerp wijziging van de Omgevingsverordening 
Zuid-Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module 
Ruimte en Wonen 

3.  Vast te stellen de Ontwerp wijziging van de Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening, in het kader van de Herziening 
Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen 
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4.  Vast te stellen de Ontwerp wijziging van het Omgevingsprogramma 
Zuid-Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module 
Ruimte en Wonen 

5.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de Ontwerp 
wijzigingen van het Omgevingsbeleid, in het kader van de Herziening 
Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen, ter kennisname worden 
aangeboden 

6.  Te bepalen dat de Ontwerp wijzigingen van het Omgevingsbeleid, in 
het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en 
Wonen, ter inzage worden gelegd na bespreking in Provinciale Staten 

7.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Ontwerp wijzigingen 
van het Omgevingsbeleid in het kader van de Herziening 
Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen;  
- een juridische check op de stukken uit te laten voeren;  
-het zesde adviespunt aan te passen in de zin dat indien de bespreking 
in Provinciale Staten tot politieke dan wel technische aanpassingen leidt 
in de Ontwerp wijziging van het Omgevingsbeleid deze, alvorens de 
inspraak in te gaan, aan het college wordt voorgelegd; 
-de eerste zin van de tweede alinea op pagina 8 algemener te 
formuleren.  

 
 

A6 / Zevenbergen Treinen MerwedeLingelijn 
 

PZH-2022-799424725  
 

Advies 

1. Opdracht te verlenen tot het ombouwen van de bestaande treinen 

MerwedeLingelijn, na instemming van Provinciale Staten. 

2. Vast te stellen het Statenvoorstel inclusief de bijlage met betrekking 

tot treinen op de MerwedeLingelijn, waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld instemming te betuigen met een besluit van 

Gedeputeerde Staten bestaande treinen om te bouwen met ERTMS. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Statenvoorstel met 

betrekking tot treinen op de MerwedeLingelijn. 
 

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

 
 

CF1 / Stolk Tussenstand Weerkrachtig Zuid-Holland 2021 
 

PZH-2022-797253199 Advies 
1.  Vast te stellen de Tussenstand Weerkrachtig Zuid-Holland 2021 waarin 

Gedeputeerde Staten de voortgang schetsen die Provincie Zuid-
Holland met het programma Weerkrachtig Zuid-Holland maakt op de 
zeven ambities van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 
(DPRA). 
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2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Gedeputeerde 
Staten de Tussenstand Weerkrachtig Zuid-Holland 2021 aan de Staten 
toezenden. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting van het voorstel Tussenstand 
Weerkrachtig Zuid-Holland 2021. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Stolk Ontwerp nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 
2022-2026 
 

PZH-2022-798129257 Advies 

1. Vast te stellen de delen 1 en 2 van het ontwerp van de nota 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2022-2026 

inclusief bijlage risicogericht toezicht en bijlage uitvoeringsbeleid 

vergunningverlening; 

2. Vast te stellen de GS-brief aan PS over het ontwerp van de nota 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2022-2026; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit tot vaststelling 

van het ontwerp van de nota Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving (VTH) 2022-2026. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Stolk POP3 wijziging Openstellingsbesluit POP3 watersystemen Zuid-Holland 
2021 
 

PZH-2022-798192370 Advies 

1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 

POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2021 in verband met aanpassing 

van het deelplafond voor het beheergebied van het 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 

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

Staten worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van het 

Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2021 in 

verband met aanpassing van het deelplafond voor het beheergebied 

van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 

3. Te bepalen dat wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad het Besluit 

tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-

Holland 2021 in verband met aanpassing van het deelplafond voor het 

beheergebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van het 

Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 

watersystemen Zuid-Holland 2021 in verband met aanpassing van het 
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deelplafond voor het beheergebied van het Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Stolk Voortgangsbrief uitvoering Vitale Landbouw 
 

PZH-2022-799001611 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de uitvoering 

hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan Provinciale 

Staten over de uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Baljeu Wijziging van de Beleidsregel M&O zodat subsidieontvangers niet extra 
worden benadeeld als ze vanwege de uitbraak van COVID-19 niet in 
staat zijn hun subsidieverplichtingen na te komen 
 

PZH-2022-797561210 Advies 
1. Vast te stellen de wijziging van de Beleidsregel ter voorkoming van 

misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking vanwege de 
uitbraak van COVID-19; 

2. Te bepalen dat de wijziging van de Beleidsregel ter voorkoming van 
misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking vanwege de 
uitbraak van COVID-19 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de 
Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij 
subsidieverstrekking vanwege de uitbraak van COVID-19. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Baljeu Reactie aan Rijkswaterstaat op planstudie Giessenbrug in de A20 te 
Rotterdam 
 

PZH-2022-798329836  
 

Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat met de reactie aan Rijkswaterstaat op de planstudie voor 
een vaste Giessenbrug in de A20 te Rotterdam. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verzoek aan de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake de reactie aan 
Rijkswaterstaat op de planstudie voor een vaste Giessenbrug in de 
A20 te Rotterdam. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF7 / Baljeu MOU Hydrogen IPCEI Mobility 
 

PZH-2022-799320963 Advies 
1.  Aan te gaan de Memorandum of Understanding (MOU) "Participation 

in the proposed IPCEI Hydrogen Mobility and Transport”. 
2.   Vast te stellen de publiekssamenvatting over het tekenen van de 

Memorandum of Understanding (MOU) "Participation in the proposed 
IPCEI Hydrogen Mobility and Transport”. 

 
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 Jeannette Baljeu, 
gedeputeerde van onder meer Financiën en Water van de Provincie Zuid-
Holland om de Memorandum of Understanding "Participation in the 
proposed IPCEI Hydrogen Mobility and Transport” te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Potjer Vaststellen reikwijdte en detailniveau planMER Module Energietransitie 
 

PZH-2022-798245820 
 

Advies 

1. Vast te stellen de inhoudelijke kaders van het op te stellen 

milieueffectrapport, zijnde: 

• De inhoudelijke eisen zoals geformuleerd in artikel 7.7 van de Wet 

Milieubeheer 

• De ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Module 

Energietransitie (NRD) 

• Het door de Commissie voor de m.e.r. op 28 januari 2022 

uitgebrachte ‘Advies over de reikwijdte en het detailniveau van het 

milieueffectenrapport Module Energie omgevingsbeleid Provincie 

Zuid-Holland (projectnummer 3592)’ 

• De nadere toelichting op de voorgenomen uitwerking die volgt uit 

de bijgevoegde Nota van beantwoording  

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

en het Detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport voor de 

Module Energietransitie ter kennisname wordt aangeboden 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel ‘Vaststellen 

reikwijdte en detailniveau planMER Module Energietransitie’. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 
 
 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 FEBRUARI 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 15 februari 2022 vastgesteld. 
 
 

CF9 / Koning Brief aan de gemeente Katwijk over de gebiedsontwikkeling Valkenhorst 
 

PZH-2022-799731797 Advies 

1. In te stemmen met de brief aan het college van B&W van de 

gemeente Katwijk met betrekking tot de ondertekening van de beide 

bestuursovereenkomsten tussen provincie Zuid-Holland en Katwijk 

over de gebiedsontwikkeling Valkenhorst  

2. In te stemmen met de publiekssamenvatting met betrekking tot de 

brief aan de gemeente Katwijk over ondertekening van de 

bestuursovereenkomsten  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een 
afsluitende empathische zin aan de GS brief toe te voegen. 

 
 

CF10 / Koning Behandelvoorstel motie 1074 “Woonbehoefteraming Subregio niveau 
Holland Rijnland” 
 

PZH-2022-799216531 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over “Behandelvoorstel 

motie 1074;  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit 

“Behandelvoorstel motie 1074 “Woonbehoefteraming Subregio 

niveau Holland Rijnland”.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / Koning Herijking protocolafspraken GS en PS onder de Omgevingswet 
 

PZH-2021-791723997 Advies 
1.  Vast te stellen het Statenvoorstel met betrekking tot de nieuwe 

protocolafspraken tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde 
Staten onder de Omgevingswet. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel met 
betrekking tot de nieuwe protocolafspraken tussen Provinciale 
Staten en Gedeputeerde Staten onder de Omgevingswet. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12 / Koning Geheimhouding Rapportage Randstedelijke rekenkamer 
Meeslouwerplas 
 

PZH-2022-799050088  
 

Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met daarbij als bijlage 

een Statenvoorstel conform amendement A719, waarmee Provinciale 
Staten zelfstandig geheimhouding opleggen tot 1 januari 2025 aan de 
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“ongekuiste” versie van de rapportage “Verondieping en herinrichting 
Meeslouwerplas”, die Provinciale Staten op 13 december 2021 van de 
Randstedelijke Rekenkamer hebben ontvangen, die in de 
publieksversie (“gekuiste” versie) van de rapportage zwartgelakte 
tekstdelen bevat. 

2. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarmee Provinciale Staten worden 
gevraagd zelfstandig geheimhouding op te leggen op grond van artikel 
25 lid 1 Provinciewet, jo. Artikel 10, lid 1 onder c, van de Wet 
openbaarheid van bestuur aan de “ongekuiste” versie van de 
rapportage “Verondieping en herinrichting Meeslouwerplas” en deze 
geheimhouding op te heffen op 1 januari 2025. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het bekrachtigen van 
geheimhouding door de Staten. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF13 / Potjer GS-brief Proces terugdringen gebruik chemische 
gewasbeschermingsmiddelen in het agrarisch natuurbeheer 
 

PZH-2022-799594363 Advies 
1. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten waarmee Provinciale 

Staten geïnformeerd worden over het proces terugdringen gebruik 
chemische gewasbeschermingsmiddelen in het agrarisch 
natuurbeheer. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief van 
Gedeputeerde Staten waarmee Provinciale Staten geïnformeerd 
worden over het proces terugdringen gebruik chemische 
gewasbeschermingsmiddelen in het agrarisch natuurbeheer. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF14 / Stolk Herinrichting Broekpolder, standpunt provincie t.a.v. subsidiering 
projectkosten en bijdrage gebiedspartijen 
 

PZH-2022-798421574  
 

Advies 

1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Vlaardingen over de 

gemeentelijke intentie in te stemmen met de cofinanciering in het 

project “Herinrichting Broekpolder”; 

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

gemeente Vlaardingen over de gemeentelijke intentie in te stemmen 

met de cofinanciering in het project “Herinrichting Broekpolder”. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV1 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3814 PvdD - Vaststelling vogelgriep in 
Zuid-Holland 
 

PZH-2022-799070905  
 

Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3814 PvdD - 

Vaststelling vogelgriep in Zuid-Holland. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3814 PvdD - Vaststelling vogelgriep in Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3815 van PvdD - Realisatie natuurdoelen 
Buijtenland van Rhoon 
 

PZH-2022-799439019 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met betrekking 

tot Realisatie natuurdoelen Buijtenland van Rhoon. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen met betrekking tot Realisatie 
natuurdoelen Buijtenland van Rhoon. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 2e zin 
van het antwoord van vraag 6 als volgt te wijzigen: “De uitvoering van 
het faunabeheer kan bijdragen aan de doelen van het gebied.”  

 
 

SV3/ Potjer Beantwoorden statenvragen 3816 fractie PvdD - Tekort aan mineralen 
door stikstofdepositie 
 

PZH-2022-798988727 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording  van de Statenvragen met betrekking 

tot tekort aan mineralen door stikstofdepositie. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen met betrekking tot tekort aan mineralen 

door stikstofdepositie. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3819 van 50PLUS - Bushalte Katwijkseweg 
 

PZH-2022-798859234 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3819 van 

50PLUS inzake bushalte bij Katwijkseweg in Wassenaar. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen 3819 van 50PLUS inzake bushalte bij 
Katwijkseweg.in Wassenaar. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 




