
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 15 MAART 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 8 maart 2022 vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Baljeu Ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur voor Waterschap 
Hollandse Delta 
 

PZH-2022-799897723 Advies 

1. Vast te stellen het ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur 

voor Waterschap Hollandse Delta naar aanleiding van het besluit van 

Provinciale Staten van 13 oktober 2021 met nummer 7402, inzake hun 

voornemen om het aantal geborgde zetels tot het wettelijk minimum 

van zeven te verminderen en de verdeling van de geborgde zetels 

tussen de categorieën belanghebbenden dienovereenkomstig aan te 

passen; 

2. Te bepalen dat het ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur 

voor Waterschap Hollandse Delta, overeenkomstig het bepaalde in 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van 22 maart 2022 

tot 3 mei 2022 ter inzage wordt gelegd voor belanghebbenden om 

hun zienswijze naar voren te brengen; 

3. Te bepalen dat de terinzagelegging van het ontwerpbesluit wijziging 

reglement van bestuur voor Waterschap Hollandse Delta door middel 

van bijgevoegde kennisgeving bekend wordt gemaakt in het 

Provinciaal Blad; 

4. Vast te stellen de brief aan het college van dijkgraaf en heemraden 

van Waterschap Hollandse Delta, waarin zij overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 4 van de Waterschapswet over het ontwerpbesluit 

wijziging reglement van bestuur voor Waterschap Hollandse Delta en 

de terinzagelegging daarvan wordt geïnformeerd; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het ontwerpbesluit 

wijziging reglement van bestuur voor Waterschap Hollandse Delta en 

de terinzagelegging daarvan.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A2 / Baljeu Ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur voor 
Hoogheemraadschap van Delfland 
 

PZH-2022-800061155  
 

Advies 

1. Vast te stellen het ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur 

voor Hoogheemraadschap van Delfland naar aanleiding van het 

besluit van Provinciale Staten van 13 oktober 2021 met nummer 7402, 

inzake hun voornemen om het aantal geborgde zetels tot het wettelijk 

minimum van zeven te verminderen en de verdeling van de geborgde 

zetels tussen de categorieën belanghebbenden dienovereenkomstig 

aan te passen; 

2. Te bepalen dat het ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur 

voor Hoogheemraadschap van Delfland, overeenkomstig het bepaalde 

in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van 22 maart 
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2022 tot 3 mei 2022 ter inzage wordt gelegd voor belanghebbenden 

om hun zienswijze naar voren te brengen; 

3. Te bepalen dat de terinzagelegging van het ontwerpbesluit wijziging 

reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap van Delfland door 

middel van bijgevoegde kennisgeving bekend wordt gemaakt in het 

Provinciaal Blad; 

4. Vast te stellen de brief aan het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden van Hoogheemraadschap van Delfland, waarin zij 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Waterschapswet over 

het ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur voor 

Hoogheemraadschap van Delfland en de terinzagelegging daarvan 

wordt geïnformeerd; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het ontwerpbesluit 

wijziging reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap van 

Delfland en de terinzagelegging daarvan. 
  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Baljeu Ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur voor 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
 

PZH-2022-800076419  
 

Advies 

1. Vast te stellen het ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur voor 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard naar 

aanleiding van het besluit van Provinciale Staten van 13 oktober 2021 met 

nummer 7402, inzake hun voornemen om het aantal geborgde zetels tot 

het wettelijk minimum van zeven te verminderen en de verdeling van de 

geborgde zetels tussen de categorieën belanghebbenden 

dienovereenkomstig aan te passen; 

2. Te bepalen dat het ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur voor 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 

overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht, van 22 maart 2022 tot 3 mei 2022 ter inzage wordt gelegd 

voor belanghebbenden om hun zienswijze naar voren te brengen; 

3. Te bepalen dat de terinzagelegging van het ontwerpbesluit wijziging 

reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard door middel van bijgevoegde kennisgeving bekend wordt 

gemaakt in het Provinciaal Blad; 

4. Vast te stellen de brief aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden 

van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waarin zij 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Waterschapswet over het 

ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap 

van Schieland en de Krimpenerwaard en de terinzagelegging daarvan 

wordt geïnformeerd; 
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5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het ontwerpbesluit wijziging 

reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard en de terinzagelegging daarvan. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A4 / Baljeu Ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur voor 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
 

PZH-2022-800066999  
 

Advies 

1. Vast te stellen het ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur 

voor Hoogheemraadschap van Rijnland naar aanleiding van het besluit 

van Provinciale Staten van 13 oktober 2021 met nummer 7402, inzake 

hun voornemen om het aantal geborgde zetels tot het wettelijk 

minimum van zeven te verminderen en de verdeling van de geborgde 

zetels tussen de categorieën belanghebbenden dienovereenkomstig 

aan te passen; 

2. Te bepalen dat het ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur 

voor Hoogheemraadschap van Rijnland, overeenkomstig het bepaalde 

in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van 22 maart 

2022 tot 3 mei 2022 ter inzage wordt gelegd voor belanghebbenden 

om hun zienswijze naar voren te brengen; 

3. Te bepalen dat de terinzagelegging van het ontwerpbesluit wijziging 

reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap van Rijnland door 

middel van bijgevoegde kennisgeving wordt bekend gemaakt in het 

Provinciaal Blad; 

4. Vast te stellen de brief aan het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden van Hoogheemraadschap van Rijnland, waarin zij 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Waterschapswet over 

het ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur voor 

Hoogheemraadschap van Rijnland en de terinzagelegging daarvan 

wordt geïnformeerd; 

5. Vast te stellen de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie 

Noord-Holland, waarin zij over de brief aan het hoogheemraadschap 

bedoeld onder punt 3 worden geïnformeerd; 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het ontwerpbesluit 

wijziging reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap van 

Rijnland en de terinzagelegging daarvan. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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A5 / Koning Ontwerp Herziening provinciaal Omgevingsbeleid Ontwikkeling 
Middengebied Zuidplaspolder 
 

PZH-2021-791978550 Advies 

1. Vast te stellen en vrij te geven voor inspraak de Ontwerp Herziening 

Omgevingsbeleid Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder 

inclusief: 

a. ontwerp-wijzigingsbesluit Omgevingsverordening Zuid-Holland 

Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder; 

b. ontwerp-wijzigingsbesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 

ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder; 

c. het bijbehorende milieueffectrapport (MER). 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over ‘Ontwerp 

Herziening Omgevingsbeleid Ontwikkeling Middengebied 

Zuidplaspolder’. 

3. Vast te stellen de brief aan het college van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Zuidplas over ‘Ontwerp Herziening 

Omgevingsbeleid Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder’. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit ‘Ontwerp 

Herziening provinciaal Omgevingsbeleid m.b.t. Ontwikkeling 

Middengebied Zuidplaspolder’. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om  

aan het ontwerp omgevingsprogramma de volgende tekst toe te voegen:  

“De woningbouw in het Vijfde Dorp, de bedrijventerreinen “Doelwijk II” 

en “Gouwepark II” en de rest van het Middengebied van de 

Zuidplaspolder worden conform het Convenant Klimaatadaptief Bouwen 

(4 oktober 2018) of diens opvolger, klimaatadaptief ingericht met een 

wijze van bebouwing die bijdraagt aan een gezonde en veilige 

leefomgeving.”  

 

 
 

A6 / Baljeu Indiening Nederlands Territorial Just Transition Plan voor het Just 
Transition Fund 
 

PZH-2022-801067435 Advies 

1. Te bepalen dat de provincie akkoord gaat met door het rijk laten 

indienen bij de Europese Commissie van het gezamenlijke 

Nederlandse Transitieplan en het  Operationeel Programma voor het 

Just Transition Fund; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de indiening van het JTF 

transitieplan. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF1 / Koning  Woonbarometer 2021 
 

PZH-2022-800127682 Advies 

1. Vast te stellen in digitale vorm de Woonbarometer 2021. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee 

Gedeputeerde Staten de Woonbarometer 2021 ter informatie aan 

Provinciale Staten aanbiedt. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Woonbarometer 

2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning Overdracht en realisatie recreatiegebieden 
 

PZH-2022-799584640 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-brief over de voortgang rond de overdracht en 

de realisatie van recreatiegebieden in Zuid-Holland; 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voortgang rond de 

overdracht en de realisatie van recreatiegebieden in Zuid-Holland.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Afdoen toezegging knelpunten ondernemers 
 

PZH-2022-800481767 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met als onderwerp 

‘Knelpunten ondernemers’ waarmee invulling wordt gegeven aan de 

toezeggingen over informatievoorziening aan Provinciale Staten 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over afdoening toezegging 

‘knelpunten ondernemers’.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Koning Aanbieding PARK Advies Beter worden van corona 
 

PZH-2022-801753297 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief over het PARK advies ‘Beter worden van 

corona’.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over stellen de GS-brief over 

het PARK advies ‘Beter worden van corona’. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF5 / Potjer Beslissing op bezwaar van Dorpsvereniging Filopopers gericht tegen 
Windpark Spui 
 

PZH-2022-800995632 Advies 
1. Vast te stellen de beslissing op bezwaar over de bezwaren van 

Dorpsvereniging Filopopers te Nieuw Beijerland gericht tegen de 
onherroepelijke omgevingsvergunning voor de oprichting van 
Windpark Spui waarin de bezwaren ongegrond worden verklaard en 
het bestreden besluit wordt gehandhaafd onder aanvulling van de 
motivering zoals is weergegeven in het advies van de commissie en 
onder afwijking en aanvulling van het advies van de commissie.  

2. Vast te stellen de brief aan Dorpsvereniging Filopopers over de 
beslissing op bezwaar. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel tot 
vasttstelling van de beslissing op bezwaar van  Dorpsvereniging 
Filopopers gericht tegen Winpark Spui. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Baljeu Vaststelling Openstellingsstrategie Kansen voor West 3 
 

PZH-2022-800965287 Advies 
1.  Vast te stellen de Zuid-Hollandse openstellingstrategie voor Kansen 

voor West 3; 
2.  Vast te stellen de Publiekssamenvatting openstellingsstrategie Kansen 

voor West 3; 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Stolk Beoordeling 1e concept nazorgplan stortplaats Derde Merwedehaven 
 

PZH-2022-799684253  
 

Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Derde Merwewedhaven BV over de 

beoordeling van het concept nazorgplan, waarin een verzoek is 

opgenomen om een nadere planning voor de totstandkoming van het 

definitieve nazorgplan aan Gedeputeerde Staten te overhandigen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot het 

aanbieden van de Brief aan de Derde Merwedehaven.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF8 / Stolk Rectificatie van de looptijd van het reeds goedgekeurde 
Faunabeheerplan meeuwen Havengebieden van Rotterdam, Dordrecht 
 

PZH-2022-801610450 Advies 
1. Goed te keuren rectificatie van de looptijd van het reeds 

goedgekeurde Faunabeheerplan meeuwen Havengebieden van 
Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027 voor een 
periode van 8 februari 2022 tot en met 31 januari 2028 

3. 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 met de aangepaste periode van 8 februari 2022 tot en 
met 31 januari 2028 

4. 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. 

 
 

CF9 / De Zoete Resultaten inventarisatie leegstand grootschalige bedrijfspanden en -
kavels 
 

PZH-2022-798234972  
 

Advies 

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

inventarisatie naar leegstand van grootschalige bedrijfspanden en -

kavels ter kennisname wordt aangeboden. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de inventarisatie naar 

leegstand van grootschalige bedrijfspanden en -kavels. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Zevenbergen Gemeenschappelijk financieel toezichtkader GTK voor 
gemeenschappelijke regelingen 
 

PZH-2022-799675287 Advies 

1. Vast te stellen het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader GTK 

gemeenschappelijke regelingen. 

2. Vast te stellen de GS brief waarmee PS worden geïnformeerd over het 

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader GTK gemeenschappelijke 

regelingen. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Gemeenschappelijk 

financieel toezichtkader GTK gemeenschappelijke regelingen. 

4. Te bepalen dat het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader GTK 

gemeenschappelijke regelingen middels de bij dit voorstel gevoegde 

publicatietekst bekendgemaakt wordt in het Provinciaal blad. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV1 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3801 fractie CDA - snelfietspad 
Moordrecht 
 

PZH-2022-799659994 Advies 

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

tot snelfietspad Moordrecht. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen met betrekking tot snelfietspad 

Moordrecht. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3812 fractie FvD - Handhavend optreden 
inzake vangacties ganzen 
 

PZH-2022-801609731 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer 

3812 van FvD over handhavend optreden inzake vangacties ganzen. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen met nummer 3812 van de FvD over Handhavend 
optreden inzake vangacties ganzen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3813 van de fractie PvdD - niet voldoen 
aan vergunningsvoorwaarde meldplicht vergassingen ganzen 
 

PZH-2022-801648986 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen met nummer 

3813 van PvdD over niet voldoen aan vergunningsvoorwaarde 
meldplicht vergassingen ganzen. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
Statenvragen met nummer 3813 van de PvdD over niet voldoen aan 
vergunningsvoorwaarde meldplicht vergassingen ganzen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / De Zoete Beantwoorden Statenvragen 3817 fractie GroenLinks m.b.t. 
Overlastmeldingen Luchtvaart 
 

PZH-2022-798877858 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen nr. 3817 fractie 

GroenLinks met betrekking tot Overlastmeldingen Luchtvaart. 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen nr. 3817 fractie GroenLinks met 

betrekking tot Overlastmeldingen Luchtvaart. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV5 / Potjer Beantwoording statenvragen 3824 D66 Strandtenthouders wapenen 
zich tegen storm Eunice 
 

PZH-2022-800210759 Advies 

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

tot bericht 'Strandtenthouders wapenen zich tegen storm Eunice'. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 'Strandtenthouders wapenen zich tegen 

storm Eunice'. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV6 / Koning Beantwoording Statenvragen 3825 CDA recreatieve routes 
 

PZH-2022-800252204 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3825 van het 

CDA inzake recreatieve routes 

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

statenvragen 3825 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV7 / De Zoete Beantwoording Statenvragen 3823 GL - Samenwerking met Pels Rijcken  
 

PZH-2022-801608261 1.  Vast te stellen de bij dit voorstel gevoegde beantwoording van de 

Statenvragen 3823 inzake samenwerking met Pels Rijcken. 

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

Statenvragen 3823 inzake samenwerking met Pels Rijcken. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 


