
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 19 APRIL 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 11 april 2022 vastgesteld 
 
 

 

A1 / Baljeu Accountantsverslag 2021 
 

PZH-2022-803687608 Advies 
1 .  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met een inhoudelijk 

reactie op het door de accountant opgestelde accountantsverslag 
2021.  

2.  Te machtigen de eerste portefeuillehouder om namens Gedeputeerde 
Staten redactionele wijzigingen door te voeren in de brief aan 
Provinciale Staten.  

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het accountantsverslag 
2021.  

 
NB. Met een beroep op artikel 3, onder a van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid provincie Zuid-Holland 2017, juncto artikel 10, lid 2, onder f 
van de Wet openbaarheid van bestuur wordt een uitzondering gemaakt 
voor het (moment van) publiceren van het GS-voorstel, de brief aan 
Provinciale Staten, waarin de inhoudelijke reactie van Gedeputeerde 
Staten op het accountantsverslag 2021 is verwoord, de 
publiekssamenvatting inzake het accountantsverslag en alle bij dit besluit 
behorende bijlagen. Publicatie zal plaatsvinden na het moment dat de 
brief aan Provinciale Staten ter kennis wordt gebracht aan de leden van 
de Commissie Onderzoek van de Rekening. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten op pagina 2 bij effecten coronacrisis in de 
laatste zin het woord “structureel” te verwijderen.  

 
 

A2 / Baljeu Jaarstukken 2021 Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-
Holland 
 

PZH-2022-803807919 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel aan Provinciale Staten, waarin: 

a. Ter vaststelling worden aangeboden de Jaarstukken 2021 van het 

Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland; 

b. Het voordelig resultaat 2021 ad € 190.586 wordt toegevoegd aan 

de algemene reserve van Provinciaal fonds nazorg gesloten 

stortplaatsen Zuid-Holland; 

c. Het bestuur van het Provinciaal fonds nazorg gesloten 

stortplaatsen Zuid-Holland décharge wordt verleend voor het door 

hen in het jaar 2021 gevoerde financieel beheer. 

2. Te machtigen de eerste portefeuillehouder om namens Gedeputeerde 

Staten redactionele wijzigingen door te voeren in de Jaarstukken 2021 

Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Jaarstukken 

2021 Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland. 
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N.B. Op grond van artikel 3, onder a van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid provincie Zuid-Holland 2017, juncto artikel 10, lid 2, onder f 
van de Wet openbaarheid van bestuur worden  het GS-voorstel, het 
Statenvoorstel, de Jaarstukken 2021 Fonds Nazorg en de 
Controleverklaring niet actief openbaar gemaakt tot het moment dat het 
Statenvoorstel (met bijlagen) ter kennis wordt gebracht aan Provinciale 
Staten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A3 / Potjer Meterstand 2021 
 

PZH-2022-804025079 Advies 

1. Vast te stellen de Meterstand 2021; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Meterstand 

2021 aan Provinciale Staten wordt aangeboden;  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Meterstand 

2021. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikt belang.  

 
 

A4 / Zevenbergen Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2021 
 

PZH-2022-803945911 Advies 

1. Vast te stellen de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2021 

inclusief bijbehorende detailoverzichten (bijlagen 2 tot en met 6). 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij de 

Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2021 ter kennisname 

wordt aangeboden gelijktijdig met de jaarrekening 2021. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de Voortgangsrapportage 

Infrastructuurprojecten 2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A5 / Koning Locatie Gnephoek, gemeente Alphen aan den Rijn, tweede lezing 
 

PZH-2022-802767867 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over ‘Locatie Gnephoek, 

gemeente Alphen aan den Rijn’ inclusief bijlagen. 

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

Provinciale Staten over ‘Locatie Gnephoek, gemeente Alphen aan den 

Rijn’. 
 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 19 APRIL 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 11 april 2022 vastgesteld 
 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten:.  
-op pagina 1 bovenaan “Aanleiding” te verwijderen; 
-van punt 4 Praktische en financiële uitvoerbaarheid woningbouw in de 
Gnephoek is niet aangetoond” punt 1 te maken; 
-op pagina 5 onder A de eerste zin aan te passen, omdat hier meerdere 
keren “op basis van” in staat.  

 
 

A6 / De Zoete Voorlopig Pakket Participatietraject RTHA (VPP) 
 

PZH-2022-803132839 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan projectbureau Wesselink van Zijst over het 

voorlopig pakket participatietraject (VPP). 

2. Vast te stellen de brief aan PS waarin de onder punt 1 vermelde brief 

ter kennisname aan PS wordt gestuurd met de mogelijkheid hierover 

van gedachten te wisselen.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel Voorlopig 

Pakket Participatietraject RTHA (VPP). 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-in de brief aan Provinciale Staten op pagina 2 onder “resultaat: het 
VPP” de zin bij de tweede bullet minder stellig te formuleren; 
-in de brief aan Provinciale Staten op pagina 1 tweede alinea laatste zin 
te verduidelijken waar “zij” naar terugverwijst/deze zin aan te passen; 
-in de brief aan Provinciale Staten op pagina 4 aan het belang van de 
Provincie ook, woningbouw, klimaat en stikstof als belang toe te 
voegen; 
-het eerste adviespunt in het GS voorstel aan te passen in de zin dat de 
concept brief wordt vastgesteld, nu deze wordt voorgehangen aan de 
Staten. 
 

 
 

A7 / Zevenbergen Beslissing op bezwaar inzake Wobverzoek over de fornuisbrand bij Esso 
in 2017 
 

PZH-2022-803498511 Advies 

1. Vast te stellen de beslissing op bezwaar van Esso op het besluit van 26 

oktober 2021 ter beantwoording van het verzoek op grond van de 

Wet openbaarheid van bestuur van RTV-Rijnmond om informatie over 

de fornuisbrand bij Esso in 2017 en daarmee gedeeltelijk contrair te 

gaan aan het advies van de bezwarencommissie van 8 maart 2022 

voor wat betreft de beoordeling dat het milieu informatie betreft. 

2. Te bepalen dat dit GS-voorstel en de besluiten onder 1 en 2 en 

bijbehorende bijlagen, zoals vermeld onder a en b, niet actief 

openbaar worden gemaakt op grond van artikel 3, onder a, van de 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 19 APRIL 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 11 april 2022 vastgesteld 
 
 

Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, jo. artikel 10, 

tweede lid onder g van de Wet openbaarheid van bestuur.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de beslissing op 

bezwaar naar aanleiding van het verzoek om informatie over de 

fornuisbrand bij Esso. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A8 / Potjer Besluit Verlenging Natura 2000-beheerplan bijzondere natuurwaarden 
Voornes Duin 
 

PZH-2022-803558906 Advies 

1. Vast te stellen de verlenging van het Natura 2000-beheerplan 

bijzondere natuurwaarden Voornes Duin (looptijd: 18-5-2016 tot 18-5-

2022) met een periode van 4 jaar;  

2. Vast te stellen de GS-brief aan de hoofdingenieur-directeur van 

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid over het verlengingsbesluit en 

verzoek tot verlenging van de gebiedsdelen die onder de bevoegdheid 

van de Minister van IenW vallen;  

3. Te bepalen dat het besluit “Verlengingsbesluit Natura 2000-

beheerplan bijzondere natuurwaarden Voornes Duin” wordt 

gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

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

beheerplan Voornes Duin. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A9 / Potjer Wob-verzoek Ouderenpartij Schiedam inzake project Nieuwe Energie 
voor Groenoord 
 

PZH-2022-804492259  
 

Advies 

1. Vast te stellen het besluit op het verzoek van OuderenPartij Schiedam 

d.d. 10 december 2021 om informatie openbaar te maken op grond 

van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake het project 

Nieuwe Energie voor Groenoord. 

2. Te besluiten dat de te verstrekken documenten, behorend bij het 

besluit onder 1, niet eerder openbaar worden gemaakt dan 2 weken 

na verzending van het besluit onder 1, dan wel indien bezwaar wordt 

gemaakt en een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de 

Rechtbank, na de rechterlijke uitspraak. 

3. Te bepalen dat het besluit niet actief openbaar wordt gemaakt met 

een beroep op artikel 3, onder a van de Beleidsregel actieve 

openbaarheid Zuid-Holland, jo. Artikel 10, tweede lid onder f en g van 

de Wet openbaarheid van bestuur. 
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4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit op het 

verzoek van OuderenPartij Schiedam d.d. 10 december 2021 om 

informatie op grond van de Wob inzake het project Nieuwe Energie 

voor Groenoord. 
  

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder op het doen 
van een check t.a.v. een aantal opgenomen, niet weggelakte namen. 

 
 

A10 / Koning Gewijzigd Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en 
Wonen 
 

PZH-2022-804327806 Advies 
1.  Vast te stellen het gewijzigd Ontwerp van de wijziging van de 

Omgevingsvisie Zuid-Holland, in het kader van de Herziening 
Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen 

2.  Vast te stellen het gewijzigd Ontwerp van de van de 
Omgevingsverordening Zuid-Holland, in het kader van de Herziening 
Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen 

3.  Vast te stellen het gewijzigd Ontwerp van de wijziging van de Zuid-
Hollandse Omgevingsverordening, in het kader van de Herziening 
Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen 

4.  Te bepalen dat de Ontwerp wijzigingen van het Omgevingsbeleid, in 
het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en 
Wonen, ter inzage worden gelegd na voorafgaande kennisgeving in 
het Provinciaal Blad 

5.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het gewijzigd ontwerp 
van de wijzigingen van het Omgevingsbeleid in het kader van de 
Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF1 / Potjer Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid module energietransitie 
 

PZH-2022-802919076 Advies 

1. Vast te stellen de ontwerp wijziging van de Omgevingsvisie, in het 

kader van de Herziening Omgevingsbeleid module energietransitie 

2. Vast te stellen de ontwerp wijziging van de Omgevingsverordening 

Zuid-Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid module 

energietransitie 

3. Vast te stellen de ontwerp wijziging van de Zuid-Hollandse 

Omgevingsverordening, in het kader van de Herziening 

Omgevingsbeleid module energietransitie 

4. Vast te stellen de ontwerp wijziging van het Omgevingsprogramma, in 

het kader van de Herziening Omgevingsbeleid module energietransitie 
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5. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de ontwerp 

Herziening Omgevingsbeleid module energietransitie ter kennisname 

wordt aangeboden 

6. Te bepalen dat de ontwerp Herziening 2022 van het Omgevingsbeleid 

module energietransitie direct na bespreking in Provinciale Staten 

wordt vrijgegeven voor terinzagelegging 

7. Vast te stellen de Leefomgevingstoets ontwerp Herziening 2022 van 

het Omgevingsbeleid module energietransitie 

8. Kennis te nemen van het tussenproduct van de PlanMER module 

energietransitie  

9. Vast de stellen de publiekssamenvatting over de ontwerp Herziening 

Omgevingsbeleid module energietransitie 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-(weer) tekst op te nemen t.a.v. de opruimplicht bij de verwijdering van 
zonnepanelen. Hierbij kan worden gekeken naar tekst opgenomen in 
het Utrechtse beleid/verordening; 
-op pagina 31 van de ontwerp Herziening Omgevingsbeleid tekst toe te 
voegen waaruit blijft dat wanneer zon op dak binnen BSD voldoende is 
benut, elders geen zon op dak wordt gerealiseerd.. 

 
 

CF2 / Koning Beantwoording toezegging VN verdrag handicap implementeren in 
omgevingsbeleid 
 

PZH-2022-802928127 Advies 
1.  Vast te stellen brief GS aan PS over de beantwoording van de 

toezegging VN verdrag handicap implementering omgevingsbeleid 
2.  Vast te stellen publiekssamenvatting over de beantwoording van de 

toezegging VN verdrag handicap implementering omgevingsbeleid 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de 
brief aan Provinciale Staten op pagina 1 vierde alinea aan de zin: “Zo 
worden alle OV-haltes binnen het concessiegebied van de provincie 
toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking” na van de 
provincie “zo veel mogelijk” toe te voegen. 

 
 

CF3 / Koning Provinciale instrumenten woningbouw 
 

PZH-2022-803733065 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, waarmee 

Provinciale Staten wordt geïnformeerd over de provinciale 

instrumenten voor de versnelling van woningbouw. 

2. Vast te stellen de publieksamenvatting over de provinciale 

instrumenten voor de versnelling van woningbouw. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om op de 
brief een check te laten uitvoeren door FJZ. 

 
 

CF4 / Stolk Vaststelling bodemenergieplan Laakhaven College campus (Den Haag) 
 

PZH-2022-801558072 Advies 

1. Vast te stellen het bodemenergieplan Laakhaven College campus (Den 

Haag) voor zover dit plan betrekking heeft op de bevoegdheden van 

de provincie,  

2. Vast te stellen de GS-brief ter informatie aan de gemeente Den Haag 

over het bodemenergieplan Laakhaven College campus (Den Haag).  

3. Vast te stellen de GS-brief ter informatie aan de Omgevingsdienst 

Haaglanden over het bodemenergieplan Laakhaven.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het bodemenergieplan 

Laakhaven College campus (Den Haag). 
 
N.B. Op grond van artikel 3, onder d van de beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt de GS-brieven onder 2 en 3 met 
de daarbij behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot twee 
dagen na verzending, 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / De Zoete Vaststelling nieuwe uitvoeringsnota grondbeleid: “een proactief en 
opgavegericht grondbeleid” 
 

PZH-2022-803515935  
 

Advies 

1. Vast te stellen de nieuwe uitvoeringsnota grondbeleid. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan PS over de nieuwe uitvoeringsnota 

grondbeleid. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de nieuwe 

uitvoeringsnota grondbeleid. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om door FJZ 
een check te laten uitvoeren met name t.a.v. de vraag wat de 
uitvoeringskant aan (administratieve) lasten kan opleveren. Afhankelijk 
van het antwoord op deze vraag wordt het stuk al dan niet 
aangehouden.  

 
 

CF6 / De Zoete Burgermeetnet Rotterdam The Hague Airport motie 866 
 

PZH-2022-802643005 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten met betrekking tot 

burgermeetnet Rotterdam The Hague Airport en motie 866. 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan 

Provinciale Staten met betrekking tot burgermeetnet Rotterdam The 

Hague Airport en motie 866 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Baljeu Behandelvoorstel motie 1083 China 
 

PZH-2022-804491493 Advies 

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

behandelvoorstel voor motie 1083 over China, waarin GS aangeven op 

welke wijze zij de motie willen uitvoeren. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel 

voor motie 1083 over China. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Baljeu Warmtebedrijf Holding B.V. - Besluit buiten vergadering - Instemmen 
met uitstel opmaken Jaarrekening 2021 
 

PZH-2022-804543952 Advies 

1. Als aandeelhouder Warmtebedrijf Holding B.V.in te stemmen met het 

nemen van een schriftelijk besluit door de aandeelhouders van 

Warmtebedrijf Holding B.V. buiten vergadering; 

2. Als aandeelhouder van Warmtebedrijf Holding B.V. in te stemmen met 

het verlenen van uitstel voor het opmaken en aanbieden van de 

jaarrekening 2021 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

tot 1 oktober 2022; 

3. Als aandeelhouder van Warmtebedrijf Holding B.V. te verklaren dat 

ten tijde van het nemen van onderhavig besluit, voor zover de 

provincie Zuid-Holland bekend: 

a. geen besluit is genomen ter zake van juridische fusie of splitsing, 

waarbij Warmtebedrijf Holding B.V. is betrokken als verdwijnende 

vennootschap; 

b. geen besluit is genomen ter zake ontbinding van Warmtebedrijf 

Holding B.V.; 

c. Warmtebedrijf Holding B.V. geen bericht heeft ontvangen van de 

Kamer van Koophandel betreffende de ontbinding van 

Warmtebedrijf Holding B.V. op grond van artikel 2:19a van het 

Burgerlijk Wetboek; 

d. het stemrecht op de door de provincie Zuid-Holland gehouden 

aandelen in het kapitaal van Warmtebedrijf Holding B.V. door 

niemand anders dan door de provincie Zuid-Holland kan worden 

uitgeoefend; 
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4. Het aandeelhoudersbesluit vast te stellen waarin is vastgelegd dat de 

provincie Zuid-Holland als aandeelhouder van Warmtebedrijf Holding 

B.V. instemt met het verlenen van uitstel voor het opmaken en 

aanbieden van de jaarrekening 2021 door het bestuur van 

Warmtebedrijf Holding B.V. aan de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders tot 1 oktober 2022; 

5. Te bepalen dat de brief onder adviespunten 1 , 2 en 4 met de 

onderliggende stukken op grond van artikel 3, onder a van de 

Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, juncto artikel 

10, lid 2, onder g van de Wet openbaarheid van bestuur, niet actief 

openbaar wordt gemaakt.  

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Zevenbergen Samenwerkingsovereenkomst project N207 Zuid 
 

PZH-2022-802612900  
 

Advies 

1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst project N207 Zuid met 

de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen met als doel de 

afspraken tussen provincie en de beiden gemeenten vast te leggen 

over de realisatie van de verschillende maatregelen en de rollen en 

verantwoordelijkheden van de partijen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie gegeven 

wordt over de Samenwerkingsovereenkomst N207 Zuid. 
 
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 E.F.A. Zevenbergen, 
gedeputeerde verkeer en vervoer van de provincie Zuid-Holland, om de 
Samenwerkingsovereenkomst Project N207 Zuid met de gemeenten 
Alphen aan den Rijn en Waddinxveen namens de provincie Zuid-Holland 
te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  
-t.a.v. de afspraken over de ecologische verbindingszone tekst op te 
nemen waaruit blijkt dat dit de provinciale bevoegdheden en onderzoek 
op dit terrein onverlet laat; 
-voor het aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
 

CF10 / Smit Aanbiedingsbrief Rijksoverheid propositie ‘De kracht van Delfts blauw 
verzilveren. Versterk de motor voor groei en innovatie voor Nederland’ 
 

PZH-2022-803911387  Advies 
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1. Vast te stellen de brief aan de Rijksoverheid, waarmee de propositie 

‘De kracht van Delfts blauw verzilveren. Versterk de motor voor groei 

en innovatie voor Nederland’ wordt aangeboden. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de aanbiedingsbrief. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Potjer Beantwoording PVV statenvragen 3833 Onteigening agrarisch bedrijven 
 

PZH-2022-804509826 Advies 
1.  Vast te stellen beantwoording statenvragen 3833 van PVV met 

betrekking tot 'Onteigening agrarische bedrijven'. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording 

statenvragen 3833 van PVV met betrekking tot 'Onteigening 
agrarische bedrijven'. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
 

SV2 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3834 van Groep JA21 met betrekking tot 
EMC Rotterdam 
 

PZH-2022-804024428  
 

Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3834 van Groep 

JA21 met betrekking tot EMC Rotterdam.  
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

Statenvragen 3834 van Groep JA21 met betrekking tot EMC 
Rotterdam. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3835 PvdD- Faunabeheereenheid Zuid-
Holland 
 

PZH-2022-803938895 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3835 van PvdD - 

Faunabeheereenheid Zuid-Holland   
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

Statenvragen 3835 van PvdD - Faunabeheereenheid Zuid-Holland 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om bij het 
antwoord op vraag 1 de laatste zin, de verwijzing naar vraag 1, te 
verwijderen. 

 
 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 19 APRIL 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 11 april 2022 vastgesteld 
 
 

SV4 / Zevenbergen Beantwoording schriftelijke Statenvragen 3840 VVD - Opening 
Haringvlietbrug 
 

PZH-2022-804629419 Advies 
1.   Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3840 van 

de VVD met betrekking tot "Opening Haringvlietbrug". 
2.   Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen 3840 van de VVD en 50 PLUS met betrekking tot 
“Opening Haringvlietbrug". 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 


