
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 8 MAART 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 22 februari 2022  vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Potjer Verantwoording CO2 in PS-GS adviezen 
 

PZH-2022-799652268 Advies 

1. Vast te stellen dat in het GS- en PS-format de klimaateffecten worden 

toegevoegd; 

2. Te besluiten om een half jaar na invoering de aanpassing te evalueren; 

3. Vast te stellen de GS-brief om Provinciale Staten hierover te 

informeren; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan PS inzake 

verantwoording klimaateffecten in GS- en PS-besluiten. 
 

Besluit Aangehouden ter nadere bespreking in GS door middel van een 
Themabespreking. 

 
 

A2 / De Zoete GS-brief Koopstromenonderzoek 2021 en vervolgtraject 
 

PZH-2022-798930245 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarmee het 

Koopstromenonderzoek 2021 en de beschrijving van het 

vervolgtraject ter kennisname wordt aangeboden; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over (de GS-brief over) het 

Koopstromenonderzoek 2021 en de beschrijving van het 

vervolgtraject.  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- het verschil te duiden tussen recreatief winkelen en functioneel 

winkelen; 

- de ruimtelijke impact van de drie in het rapport genoemde opgaven 

te benoemen; 

- te verduidelijken dat de uitkomsten van dit onderzoek passen bij 

het provinciale beleid en er nu dus geen noodzaak is om het beleid 

aan te passen; 

- de laatste zin in de GS-brief over de LTA Omgevingsbeleid te 

schrappen alsmede de bijlage LTA Omgevingsbeleid 

(Vestigingsbeleid detailhandel) . 

 
 

A3 / Zevenbergen Propositie De kracht van Delfts blauw verzilveren 
 

PZH-2022-799816993 
 

Advies 

1. Vast te stellen de propositie ‘De kracht van Delfts blauw verzilveren’. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de propositie ‘De kracht 

van Delfts blauw verzilveren’. 
 
Overig advies 
Aangezien de commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming 
door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan 
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hem een machtiging af te geven aan dhr. Zevenbergen, gedeputeerde 
Bestuur en Maatschappij van de Provincie Zuid-Holland, om de propositie 
‘De kracht van Delfts blauw verzilveren’ met gemeente Delft en 
Technische Universiteit Delft samen met de commissaris van de Koning 
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- de passages over het huidige en gewenste percentage sociale 

woningbouw in lijn te brengen met het Regioakkoord Haaglanden; 

- de passage over de kosten van binnenstedelijk bouwen in lijn te 

brengen met het provinciale standpunt; 

- navraag te doen bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag of zij 

betrokken zijn en eventueel willen meetekenen. 

 
 

A4 / Zevenbergen Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest - Actualisatie 2022 
 

PZH-2022-799605076 Advies 

1. In te stemmen met de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest 

– Actualisatie 2022, voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, 

waarin de provincies Zeeland en Zuid-Holland hebben opgenomen 

met welke activiteiten zij gemeenten ondersteunen bij de uitrol van 

laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. 

2. Machtiging te verlenen aan gedeputeerde Zevenbergen om namens 

GS de actualisatie van de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 

Zuidwest, zoals bedoeld in artikel 4, lid 2 van de 

Uitvoeringsovereenkomst, eenmalig in 2023 vast te stellen. De 

gedeputeerde Bereikbaarheid zal deze actualisatie vervolgens ter 

kennisneming toesturen aan GS.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie gegeven 

wordt over de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest – 

Actualisatie 2022.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / De Zoete Gewijzigd Statenvoorstel: Wijziging Financiële verordening provincie 
Zuid-Holland 2021 – grondbeleid 
 

PZH-2021-795114135 Vast te stellen het Gewijzigd Statenvoorstel: Wijziging Financiële 
verordening provincie Zuid-Holland 2021 – grondbeleid 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF2 / De Zoete Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren deelplafonds en 
tijdvakken 2022 
 

PZH-2022-797427565 Advies 
1.  Vast te stellen de volgende deelplafonds voor 2022 voor de 

subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland: 
a.  € 4.220.000,- bedoeld voor het instrument haalbaarheidsprojecten 

zoals opgenomen in paragraaf 3 van de subsidieregeling; 
b.  € 8.452.000,- bedoeld voor het instrument R&D 

samenwerkingsprojecten zoals opgenomen in het paragraaf 4 en 5 
van de subsidieregeling, waarbij maximaal 50% van dit deelplafond 
verleend wordt aan R&D samenwerkingsprojecten als bedoeld in 
paragraaf 5. 

2. Te bepalen dat de vaststelling van de deelplafonds wordt 
bekendgemaakt door plaatsing in het Provinciaal Blad; 

3.  Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2022 voor de subsidieregeling 
MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland: 
a.  de aanvraagperiode van 12 april 2022 09:00 tot en met 13 

september 2022 17:00 voor indiening van aanvragen voor het 
instrument haalbaarheidsprojecten zoals opgenomen in paragraaf 
3 van de subsidieregeling; 

b. de aanvraagperiode van 1 juni 2022 09:00 tot en met 13 september 
2022 17:00 voor indiening van aanvragen voor het instrument R&D 
samenwerkingsprojecten (klein en groot) zoals opgenomen in 
paragraaf 4 en 5 van de subsidieregeling. 

4.  Te bepalen dat het Openstellingsbesluit 2022 voor de subsidieregeling 
MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland wordt 
bekendgemaakt door plaatsing in het Provinciaal Blad; 

5.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de 
deelplafonds en het openstellingsbesluit 2022 voor de 
Haalbaarheidsprojecten en de R&D samenwerkingsprojecten van de 
subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Intrekken beroep inzake het vastgestelde bestemmingsplan Nieuw-
Rhijngeest Zuid (wonen), gemeente Oegstgeest 
 

PZH-2022-799219496 Advies 
1.  In te trekken het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State inzake het vastgestelde bestemmingsplan Nieuw-
Rhijngeest (wonen) van de gemeente Oegstgeest. 

2.  Vast te stellen de brief aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State betreffende het intrekken van het beroep inzake het 
vastgestelde bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen), 
gemeente Oegstgeest. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel om het 
beroep in te trekken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
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van State inzake het vastgestelde bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest 
(wonen) van de gemeente Oegstgeest. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / De Zoete Bestuursovereenkomst NOVI-gebied Groene Hart 
 

PZH-2022-799780473 Advies 
1.  Aan te gaan de Bestuursovereenkomst NOVI-gebied Groene Hart;  
2.  Vast te stellen de GS-brief Bestuursovereenkomst NOVI-gebied 

Groene Hart aan Provinciale Staten; 
3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over Bestuursovereenkomst 

NOVI-gebied Groene Hart. 
 
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 de Zoete, 
gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, om Bestuursovereenkomst 
NOVI-gebied Groene Hart namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Zevenbergen Intentieovereenkomst Beter Bereikbaar Gouwe 
 

PZH-2022-800211196 Advies 

1. Aan te gaan de aangepaste Intentieovereenkomst Programma Beter 

Bereikbaar Gouwe met de gemeenten Alphen aan den Rijn, 

Waddinxveen, Bodegraven Reeuwijk en Gouda, waarmee uw besluit 

d.d. 2 november 2021 tot het aangaan van de Intentieovereenkomst 

Programma Beter Bereikbaar Gouwe komt te vervallen; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden 

geïnformeerd over het aangaan van de aangepaste 

intentieovereenkomst en de redenen waarom deze is aangepast;  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de 

Intentieovereenkomst Beter Bereikbaar Gouwe. 
 
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 de heer E.F.A. 
Zevenbergen, gedeputeerde van Verkeer en Vervoer van de Provincie 
Zuid-Holland om de Intentieovereenkomst Programma Beter Bereikbaar 
Gouwe met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, 
Bodegraven Reeuwijk en Gouda namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV1 / Zevenbergen Statenvragen 3818 fractie D66 - Provinciaal slavernij- en koloniaal 
verleden 
 

PZH-2022-800046847 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met betrekking 

tot het provinciaal slavernij- en koloniaal verleden; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording 

Statenvragen met betrekking tot het provinciaal slavernij- en koloniaal 
verleden. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3822 van Forum voor Democratie m.b.t. 
het CoronaToegangsBewijs in Zuid-Holland 
 

PZH-2022-800973548 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording  van de Statenvragen met betrekking 

tot het CoronaToegangsBewijs in Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen met betrekking tot het 
CoronaToegangsBewijs in Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- bij het antwoord op vraag 1 de provinciale doelstelling “Wij kiezen 

voor een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor 

iedereen, waarin iedereen meetelt en meedoet” te betrekken en 

hierbij aan te geven dat het CoronaToegangsBewijs onderdeel van 

het Rijksbeleid is om de samenleving open en inclusief te houden 

door coronabesmettingen te voorkomen. 

 
 

SV3 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3821 van PvdD en SP met betrekking tot 
beschikking GS doden vossen in de nachtelijke uren met kunstlicht 
 

PZH-2022-801050955 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3821 van PvdD en SP 

met betrekking tot beschikking GS doden vossen in de nachtelijke 
uren met kunstlicht 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 
Statenvragen 3821 van PvdD en SP met betrekking tot beschikking GS 
doden vossen in de nachtelijke uren met kunstlicht 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
 
 


