
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 MAART 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 15 maart 2022 vastgesteld. 
 
 

A1 / Zevenbergen Vrijgave voor consultatie van ontwerp-Programma van Eisen OV-
concessie Zuid-Holland Noord 
 

PZH-2022-801580956 Advies 

1. Te hervatten de voorbereiding van de aanbesteding van de OV-

concessie Zuid-Holland Noord; 

2. Vast te stellen voor inspraak het ontwerp-Programma van Eisen voor 

de concessie Zuid-Holland Noord; 

3. Te bepalen dat op grond van artikel 27 van de Wet Personenvervoer 

2000 het Ontwerp Programma van Eisen OV-concessie Zuid-Holland 

Noord aan reizigersadviesraad  Regionaal Overleg 

Consumentenbelangen voor het Openbaar Vervoer Hollands Midden 

ter advisering wordt voorgelegd; 

4. Vast te stellen brief waarmee het ontwerp-Programma van Eisen ter 

informatie wordt aangeboden aan Provinciale Staten;  

5. Vast te stellen de brieven, waarmee het ontwerp-Programma van 

Eisen ter consultatie wordt aangeboden aan de regio’s Holland 

Rijnland en Midden-Holland, aan de inliggende gemeenten Alphen 

aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 

Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, 

Voorschoten, Zoeterwoude, Bodegraven – Reeuwijk, Gouda, 

Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, alsmede aan de 

buurtbusverenigingen; 

6. Vast te stellen de brieven, waarmee het ontwerp-Programma van 

Eisen ter consultatie en ter afstemming van de binnenkomende en 

uitgaande grensoverschrijdende rechten wordt aangeboden aan de 

aangrenzende vervoersautoriteiten Provincie Noord – Holland, 

Provincie Utrecht, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en 

Vervoerregio Amsterdam; 

7. Vast te stellen de Reactienota naar aanleiding van bestuurlijke reactie 

van de regio’s Holland Rijnland en Midden Holland op de 

stuurgroepversie van het ontwerp-PvE d.d. 25 juni 2020; 

8. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vrijgave voor 

inspraak van het ontwerp-Programma van Eisen OV-concessie Zuid-

Holland Noord. 
 
N.B. Op grond van artikel 3, onder d van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 worden de brieven met de daarbij 
behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot het moment van 
verzending van de brieven. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten: 
-op pagina 3 in de alinea boven “Herziene planning 
aanbestedingsprocedure” te bekijken of “bussenlening” wel cursief 
moet blijven en in dezelfde zin na ‘…financieringslasten’ “of financiën” 
op te nemen; 
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-op pagina 5 bij Financiën tweede alinea de zin t.a.v. kosten die 
samenhangen met investeringen in de Merwedelingelijn, in overleg met 
de portefeuillehouder, af te zwakken. 

 
 

A2 / Koning GS-brief Beantwoording Krimpen ad IJssel met betrekking tot locatie 
school 
 

PZH-2022-801634495 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoordingsbrief van Gedeputeerde Staten aan 

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Krimpen aan den IJssel over de (her)huisvesting school Driestar-

Wartburg. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over beantwoordingsbrief 

van Gedeputeerde Staten aan het College van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de GS 
brief aan de gemeente Krimpen ad IJssel aan te geven dat ook t.a.v. de 
andere vraagstukken, waaronder het zoeken naar alternatieve locaties 
voor sociale woningbouw, de plaats van de school en/of het 
recreatiegebied hulp wordt aangeboden. 

 
 

A3 / Zevenbergen PIP procedure van de busbaan in de R-net corridor Leiden-Katwijk-
Noordwijk (LKN) 
 

PZH-2022-802268831  
 

Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin is opgenomen de 

startnotitie provinciaal inpassingsplan HOV/ R-net corridor LKN, 

onderdeel Valkenhorst en Duinvallei en waarin wordt voorgesteld: 

a. een provinciaal inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 Wro op 

te stellen conform de startnotitie en bijbehorend 

participatieplan; 

b. het voorlopig ontwerp en de plantoelichting op dit ontwerp voor 

het tracédeel Valkenhorst en Duinvallei inclusief benoemde 

meekoppelkansen, maatregelen voor landschappelijke inpassing 

en haltes vast te stellen.  

c. de provinciale coördinatieprocedure (artikel 3.33 lid 1 onder a 

Wro) toe te passen voor de uitvoeringsbesluiten en vergunningen 

die nodig zijn voor de realisatie van het project;  

2. Van dit besluit over het opstellen van een provinciaal inpassingsplan 

en toepassing van de coördinatieprocedure kennisgeving te doen op 

de wettelijk voorgeschreven wijze en betrokken bevoegde gezagen 

hierover te informeren.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de PIP-procedure van 

de busbaan in de HOV/ R-net corridor LKN. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
doen van een check of de planning gehaald gaat worden waarbij 
rekening is gehouden met het gehele traject bij de Staten gelet op de 
procedureafspraken en, zo nodig, in het Statenvoorstel de planning in 
de besluitpunten op te nemen. 

 
 

A4 / Baljeu Impactanalyse Oekraïne 

PZH-2022-802613002 Advies 
1. Vast te stellen de GS brief met overzicht impact analyse Oekraïne. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de GS brief 
 

Besluit Aangehouden. 

 
 

CF1 / Stolk Subsidie voorbereiding LEADER NSP Zuid-Holland 
 

PZH-2022-799399390  
 

Advies 

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

POP-3 LEADER projecten Zuid-Holland 2021-2022 

2. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het besluit deelplafonds 

2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-

Holland 2021-2022 

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

Staten worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van het 

openstellingsbesluit POP-3 LEADER projecten Zuid-Holland 2021-2022 

en het Besluit tot wijziging van het besluit deelplafonds 2021 en 2022 

Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-

2022 

4. Te bepalen dat worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad het 

Besluit tot wijziging van het openstellingsbesluit POP-3 LEADER 

projecten Zuid-Holland 2021-2022 en het Besluit tot wijziging van het 

besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 

projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Besluit tot wijziging 

van het openstellingsbesluit POP-3 LEADER projecten Zuid-Holland 

2021-2022 en het Besluit tot wijziging van het besluit deelplafonds 

2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-

Holland 2021-2022 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in 
afstemming met mevrouw Baljeu wijzigingen van ondergeschikt belang 
aan te brengen. 
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CF2 / Zevenbergen Behandelvoorstel amendementen en moties beleidskader aanbesteding 
OV-concessie Zuid - Holland Noord 
 

PZH-2022-801739384 Advies 

1. Vast te stellen het behandelvoorstel amendementen & moties 

Beleidskader aanbesteding OV-concessie Zuid – Holland Noord; 

2. Vast te stellen de brief waarmee het behandelvoorstel 

amendementen & moties Beleidskader aanbesteding OV-concessie 

Zuid – Holland Noord aan Provinciale Staten wordt aangeboden; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel 

amendementen & moties Beleidskader aanbesteding OV-concessie 

Zuid – Holland Noord 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om bij het 
uitschrijven van de concessie mee te geven, om in afstemming met de 
indieners van amendement 666, dat bij de weging van de verschillende 
biedingen gekeken gaat worden naar de arbeidsvoorwaarden van het 
OV-personeel. 

 
 


