
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 29 MAART 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 22 maart 2022 vastgesteld. 
 
 

A1 / De Zoete Locatiekeuze nieuw provinciaal archeologisch depot 
 

PZH-2022-802004392 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin het besluit wordt voorgelegd 

te komen tot één locatie voor het realiseren van het nieuwe 

provinciaal archeologisch depot, waarbij Provinciale Staten kan kiezen 

tussen de locaties Archeon/Alphen aan den Rijn en 

Uitwatering/Katwijk; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Statenvoorstel 

aangaande de locatiekeuze van het nieuwe provinciaal archeologisch 

depot. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
Statenvoorstel: 

- Het besluit te wijzigen zodat het college de locatie in Katwijk 

voordraagt als voorkeurslocatie voor het provinciaal archeologisch 

depot; 

- Te verduidelijken dat de gemeenten zelf de tabellen hebben 

ingevuld in de bijlage 1 Matrixvergelijking; 

- Een oordeel te verwerken over de door de gemeenten ingevulde 

tabel in relatie tot de categorieën van beoordeling;  

- -De zin te verwijderen over de kosten van de verhuizing; 

- De provinciale inspanningen en steun om het Romeinse 

scheepvaartmuseum in Alphen aan den Rijn te realiseren, te 

benoemen; 

- Uitgebreider stil te staan bij de historie van dit dossier; 

- Het maatschappelijk draagvlak te benoemen als doorslaggevende 

factor voor de locatievoorkeur. 

 
 

A2 / Koning Voornemen tot aanvulling Ontwerp Herziening Module Ruimte en 
Wonen 
 

PZH-2022-802805134 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het voornemen de 

Ontwerp Herziening Module Ruimte en Wonen aan te vullen inzake 

afspraken met het Rijk over wonen 

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

Staten over voornemen tot aanvulling van de Ontwerp Herziening 

Module Ruimte en Wonen inzake afspraken met het Rijk over wonen 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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A3 / Koning Samenwerken aan de Groeiagenda Drechtsteden 
 

PZH-2022-802039502 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over 'Samenwerken aan 

de Groeiagenda Drechtsteden'  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over ‘Samenwerken aan de 

Groeiagenda Drechtsteden’. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten:  

- Ook de samenwerking bij ROM-D te benoemen; 

- De passage over het niet omarmen van 25.000 woningen 

positiever te formuleren en toe te voegen dat het niet omarmen 

voortkomt uit het provinciale beleid dat de focus moet liggen op 

het realiseren van bestaande plannen en niet op het maken van 

nieuwe plannen; 

- Nader stil te staan bij de woningramingssystematiek en de 

wisselwerking met de planbehoefte. 

 
 

A4 / Koning Wonen, leefbaarheid en groen 
 

PZH-2021-792563708 Advies 

1. Vast te stellen de gespreksnotitie aan Provinciale Staten over Wonen, 

leefbaarheid en groen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de gespreksnotitie aan 

Provinciale Staten over Wonen, leefbaarheid en groen 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten: 

- Nader uit te wijden over de toepassing van natuurinclusieve en 

klimaatadaptieve principes; 

- In de opsomming bovenaan pagina 3 aanvullend op te nemen ‘het 

behouden van kostbare landbouwgrond’. 

 
 

A5 / Koning Reactie woningbouwprogramma Hoeksche Waard en Drechtsteden 
 

PZH-2022-802400920 Advies 

1. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma gemeente 

Hoeksche Waard” aan het bestuur van de gemeente Hoeksche Waard, 

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 ''Reactie woningbouwprogramma regio 

Drechtsteden” aan het bestuur van de regio Drechtsteden, waarmee 

wordt ingestemd met de behoefte onderbouwing van de 

woningbouwplannen in de categorie 1 en de woningbouwplannen 
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vallend onder categorie 2 die vallen binnen de Spoorzone Dordrecht – 

Zwijndrecht; 

3. In te stemmen met het plaatsen van 1688 woningen in de provinciale 

woningbehoeftepot; 

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de reactiebrieven 

woningbouwprogramma aan gemeente Hoeksche Waard en de regio 

Drechtsteden en over de toegestane woningvoorraadgroei; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting woningbouwprogramma’s 

Hoeksche Waard en Drechtsteden. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- In de brieven aan Hoeksche Waard en Drechtsteden te refereren 

aan de lopende gemeentelijke coalitieonderhandelingen. 

 
 

CF1 / De Zoete Verruiming IKB-bestedingsdoel Aanschaf fiets 
 

PZH-2022-801039904 Advies 

1. Vast te stellen een verruiming van het IKB-bedrag dat mag worden 

ingezet voor de aanschaf van een fiets van €749 naar €1.500. 

2. Vast te stellen de aanpassing van de regeling voor de aanschaf van 

accessoires en een fietsverzekering naar een budget van €500 vrij te 

besteden aan accessoires en/of verzekering en/of in te zetten als 

aanvullend budget bij de aanschaf van een fiets. 

3. Vast te stellen de verlenging van de termijn waarbinnen geen nieuwe 

claim op het IKB mag worden gedaan na aanschaf van een fiets van 

drie jaar naar vijf jaar. 

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

IKB-bestedingsdoel Aanschaf fiets. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / De Zoete Jaarverslag 2021 van de Eenheid Audit en Advies 
 

PZH-2022-801666684  
 

Advies 

1. Vast te stellen het jaarverslag 2021 van de Eenheid Audit en Advies. 

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

worden gesteld van het jaarverslag 2021 van de Eenheid Audit en 

Advies. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het jaarverslag 

2021 van de Eenheid Audit en Advies. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- De steller van het Jaarverslag 2021 te verzoeken twee passages te 

wijzigen : 
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o dat een medewerker van de provincie druk zou hebben 

uitgeoefend; 

o over het nadere onderzoek naar ecologische risico’s met 

betrekking tot de Spuimond. 

 
 

CF3 / De Zoete Verlenging Samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12 
corridor met 1 jaar tot 4 maart 2023 
 

PZH-2022-800925509 Advies 

1. Aan te gaan het Addendum II waarin de verlenging van de 

Samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A 12 corridor d.d. 19 

februari 2019 tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeenten 

Lansingerland, Zoetermeer, Waddinxveen, Zuidplas en  Bodegraven-

Reeuwijk en VNO NCW-West, met 1 jaar tot 4 maart 2023 is geregeld; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de verlenging van 

de Samenwerking logistieke hotspot A12 corridor tussen de provincie 

Zuid-Holland, de gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, 

Waddinxveen, Zuidplas en  Bodegraven-Reeuwijk en VNO NCW-West 

met 1 jaar tot 4 maart 2023; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verlenging van de 

Samenwerking logistieke hotspot A12 corridor tussen de provincie 

Zuid-Holland, de gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, 

Waddinxveen, Zuidplas en  Bodegraven-Reeuwijk en VNO NCW-West 

met 1 jaar tot 4 maart 2023. 
 
Aangezien de Commissaris van de Koning (CdK), 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 W. de 
Zoete, gedeputeerde van Economie, Cultuur en Erfgoed, Personeel en 
Organisatie, Luchtvaart en Grondzaken van de provincie Zuid-Holland, om 
het “Addendum II behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst 
logistieke hotspot A 12 corridor d.d. 19 februari 2019 en Addendum anno 
2020” met de gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, Waddinxveen, 
Zuidplas en Bodegaven-Reeuwijk en VNO-NCW West en de 
belanghebbende partijen, zijnde de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de 
partijen Warehouses de Pauw N.V., Wayland Developments, Van Uden 
Logistic Site Investments B.V., ULP Bleiswijk A B.V. (Joint Venture 
Somerset en USAA REALCO), de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo, 
Montea Nederland B.V., Coöperatief Parkmanagement Prisma de 
Vereniging Bedrijvenpark Doelwijk, namens de provincie te 
ondertekenen.   
  

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 29 MAART 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 22 maart 2022 vastgesteld. 
 
 

CF4 / Stolk Aankondiging bestuurlijke deelname tuinbouwbeurs Fruit Logistica 
Berlijn 2022 
 

PZH-2022-802052892 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan PS waarmee Provinciale Staten worden 

geïnformeerd over de deelname van Gedeputeerde Meindert Stolk 
aan de tuinbouwbeurs Fruit Logistica Berlijn 2022 van 5 t/m 7 april 
2022. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake deelname van 
Gedeputeerde Meindert Stolk aan de tuinbouwbeurs Fruit Logistica 
Berlijn 2022 van 5 t/m 7 april 2022. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Potjer Aanbieden Natuurdoelanalyses zeven stikstofgevoelige Natura 2000-
gebieden 
 

PZH-2022-801709498 Advies 

1. vast te stellen de brief aan PS waarmee de natuurdoelanalyses voor 

zeven stikstofgevoelige gebieden ter kennisname worden aangeboden 

aan PS; 

2. vast te stellen de publiekssamenvatting waarin is aangegeven wat het 

doel is van de natuurdoelanalyses en dat deze voor zeven gebieden 

aan PS zijn aangeboden. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Potjer Overeenkomst Comgoed BV in het kader van vergunningverlening 
stikstof 
 

PZH-2022-802340286 Advies 

1. Aan te gaan de overeenkomst met Comgoed Beheer BV, waarin 

wordt vastgelegd dat Comgoed voor het verkrijgen van een 

vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming een 

kwalitatieve verplichting vestigt op grond waarvan de in de 

overeenkomst genoemde percelen niet langer met dierlijke mest 

mogen worden bemest; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de overeenkomst tussen 

Comgoed Beheer BV en de provincie. 
 
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 ir. B.K. Potjer, gedeputeerde 
energie, natuur, omgevingswet en communicatie van de Provincie Zuid-
Holland, om de overeenkomst kwalitatieve verplichting met Comgoed 
Beheer BV namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Potjer Vaststelling wijziging Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2021 en wijziging 
Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2022 
 

PZH-2022-800147788 Advies 

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

SNL en SKNL 2021. 

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

ANLb, SNL en SKNL 2022. 

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

Staten worden geïnformeerd over: 

a. het Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit SNL en SKNL 

2021; 

b. het Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit ANLb, SNL en 

SKNL 2022. 

4. Te bepalen dat worden gepubliceerd in het provinciaal Blad: 

a. het Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit SNL en SKNL 

2021; 

b. het Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit ANLb, SNL en 

SKNL 2022. 

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

van het Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2021 en het Besluit tot 

wijziging van het Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2022. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Koning Informeren gemeenten Molenlanden en Kaag en Braassem over 
uitkomsten heroverweging 3 ha- locaties woningbouw 
 

PZH-2022-800256484 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Molenlanden, waarin wordt 

meegedeeld dat de 3 ha. locaties Kooikerspad Streefkerk en 

Boomgaard Groot-Ammers voorlopig niet worden geschrapt van de 3-

ha. kaart/lijst, als uitvloeisel van het GS-besluit over de Ontwerp 

Herziening Ruimte en Wonen d.d. 22 februari 2022; 

2. Vast te stellen de brief aan de gemeente Kaag en Braassem, waarin 

wordt meegedeeld dat de locatie Nieuwe Wetering wordt geschrapt 

van de 3ha-kaart/lijst en de locatie Kerklaan te Leimuiden als andere 

stedelijke ontwikkeling op de 3ha-kaart/lijst wordt opgenomen, als 

uitvloeisel van het GS-besluit over de Ontwerp Herziening Ruimte en 

Wonen d.d. 22 februari 2022; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel Informeren 

Molenlanden en Kaag en Braassem behouden 3 ha. Locaties. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Zevenbergen Subsidieverlening project Leidse Ring Noord 2021-2030 onder 
voorbehoud instemmen PS met Voorjaarsnota 2022 
 

PZH-2022-802423919  
 

Advies 

1. Te verlenen een begrotingssubsidie 2021-2030 van maximaal 

€ 32.700.000,00 aan de gemeente Leiden voor het project Leidse Ring 

Noord onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten 

van de Voorjaarsnota 2022. 

2. Indien Provinciale Staten met de Voorjaarsnota 2022 hebben 

ingestemd, een voorschot te verlenen van € 26.160.000,00 (80%) in 

meerdere termijnen aan de gemeente Leiden voor het project Leidse 

Ring Noord.  

3. Vast te stellen de GS-brief waarin Provinciale Staten worden 

geïnformeerd over de subsidieaanvraag van de gemeente Leiden voor 

het project Leidse Ring Noord onder voorbehoud van goedkeuring 

door Provinciale Staten. 

4. Vast te stellen de brief aan de gemeente Leiden waarin de gemeente 

wordt geïnformeerd over het besluit met betrekking tot de 

subsidieaanvraag voor het project Leidse Ring Noord. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verlening van een 

begrotingssubsidie in 2022 van maximaal € 32.700.000,00 aan de 

gemeente Leiden voor het project Leidse Ring Noord. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Zevenbergen Felicitatiebrief nieuwe gemeenteraadsleden 
 

PZH-2022-801423353  
 

Advies 

1. Vast te stellen de felicitatiebrief aan de nieuwe gemeenteraadsleden. 

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

nieuwe gemeenteraadsleden. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / Baljeu Rapportage buitenlandse dienstreizen GS - maart 2020 - maart 2022 
 

PZH-2022-799876118 Advies 

1. Vast te stellen de rapportage buitenlandse dienstreizen van 

Gedeputeerde Staten, over de periode maart 2020-maart 2022. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de rapportage 

buitenlandse dienstreizen van Gedeputeerde Staten, over de periode 

maart 2020 - maart 2022 
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3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over buitenlandse 

dienstreizen van Gedeputeerde Staten, over de periode maart 2020 - 

maart 2022 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- In de bijlage ‘Rapportage buitenlandse dienstreizen maart 2020 – 

maart 2022’ de activiteiten van 21 maart en 31 maart 2022 te 

verwijderen. 

 
 

CF12 / 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 Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Smit Statenvragen nr. 3826 PvdA CDA - Opvang vluchtelingen Oekraïne 
 

PZH-2022-802823106 Advies 

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

tot Statenvragen nr. 3826 PvdA CDA - Opvang vluchtelingen Oekraïne. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen met betrekking tot Statenvragen nr. 

3826 PvdA CDA - Opvang vluchtelingen Oekraïne. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- Bij het antwoord op vraag 3 de tweede zin te verwijderen en in 

plaats daarvan een passage op te nemen dat de provincie aandacht 

blijft vragen voor deze vorm van opvang. 

 
 

SV2 / De Zoete Beantwoording Statenvragen 3827 PvdA m.b.t. per direct beëindigen 
banden met Gazprom 
 

PZH-2022-802872399 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3827 van de PvdA 

over beëindigen van banden met Gazprom 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen nr. 3827 beëindigen banden met 
Gazprom 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- Het antwoord op vraag 2 in lijn te brengen met de informatie uit 

de Impactanalyse Oekraïne (CF12);  
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- Bij het antwoord op vraag 4 aanvullende 

informatiemogelijkheden op te nemen, bijvoorbeeld zoals 

aangeboden door de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

 
 

SV3 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3828 DENK – Stijgende gasprijzen 
 

PZH-2022-802788911 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen met 

nummer 3828 van DENK over stijgende gasprijzen;  

2. Vast te stellen publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen met nummer 3828 van DENK over stijgende 

gasprijzen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- Bij het antwoord op vraag 2 toe te voegen dat de provincie geen 

partner is bij lokale prestatieafspraken, maar zij zal verkennen of 

het mogelijk is dit onder de aandacht te brengen bij de regionale 

prestatieafspraken. 

 
 

SV4 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3829 VVD - Storingen Leiderdorpsebrug 
(ook wel Stierenbrug genoemd 
 

PZH-2022-802976022 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3829 van 

de VVD met betrekking tot "Storingen Leiderdorpsebrug (ook wel 
Stierenbrug genoemd)". 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
schriftelijke vragen 3810 van PvdD en 50 PLUS met betrekking tot 
“Storingen Leiderdorpsebrug (ook wel Stierenbrug genoemd)". 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- De titel te wijzigen van ‘concept beantwoording’ naar 

‘beantwoording’. 

 
 
 
 
 




