
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 APRIL 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 29 maart 2022 vastgesteld. 
 
 

 

CF1 / Koning Reactie uitnodiging gesprek over verblijfsrecreatie in Groene Hart 
 

PZH-2022-802679705 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan Bestuurlijke tafel Vrijetijd, Water en 

Groen in het Groene Hart over de GS-reactie naar aanleiding van de 

uitnodiging voor het gesprek over verblijfsrecreatie in het Groene 

Hart. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten met daarin het 

afschrift van de GS-reactie op de uitnodiging voor het gesprek over 

verblijfsrecreatie in het Groene Hart. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-reactie uitnodiging 

gesprek voer verblijfsrecreatie in het Groene Hart.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Smit Jaarlijkse informatieve brief over het generieke interbestuurlijk toezicht 
 

PZH-2022-800044687 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief generiek interbestuurlijk toezicht 2022 

waarmee PS worden geïnformeerd over actualiteiten met betrekking 

tot het generieke interbestuurlijk toezicht. 

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

interbestuurlijk toezicht 2022. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Baljeu Resultaten onderzoek verzanding Haringvlietmonding 
 

PZH-2022-802413014 Advies 
1.  In te stemmen met het hanteren van het hoofdrapport over blok A en 

B en het achtergrondrapport over blok A en B als vertrekpunt voor het 
vervolgproces. 

2.  Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale 
Staten over de vijf onderzoeksresultaten. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting van de onderzoeksrapporten 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Zevenbergen Beantwoording van de schriftelijke vragen 3830 van CDA met betrekking 
tot Velostrada 
 

PZH-2022-802640025 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3830 van 

CDA met betrekking tot "Velostrada". 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen 3830 van CDA met betrekking tot "Velostrada". 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


