
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 11 APRIL 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 5 april 2022 vastgesteld. 
 
 

A1 / Koning Locatie Gnephoek, gemeente Alphen aan den Rijn 
 

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’. 
 

Besluit Aangehouden. 

 
 

A2 / Baljeu Behandelvoorstel Motie 1079 Legalisatie PAS-melders 
 

PZH-2022-802677617 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten 

geïnformeerd worden over het behandelvoorstel van de motie 1079 - 
Legalisatie PAS melders.  

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel van 
de motie 1079 -Legalisatie PAS melders. 

 

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

- De herkomst van de 168 PAS-melders te verduidelijken, 

eventueel door middel van een kaart; 

- Te benadrukken dat het onze inzet is dat het Rijk ruimte moet 

creëren voor de oplossing. 

 
 

A3 / Stolk Ondertekening Convenant Groene Cirkel Duurzame Fritesketen 2022 – 
2025 
 

PZH-2022-802034010 Advies 

1. Aan te gaan het 'Convenant Groene Cirkel Duurzame Fritesketen 

2022-2025' met Farm Frites,  Stichting Wageningen Research en HAS 

Hogeschool met het doel om samen te werken aan de transitie naar 

een duurzame fritesketen; 

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

ondertekening van het convenant ‘Groene Cirkel Duurzame 

Fritesketen’ en een kort overzicht van de overige Groene Cirkel 

ontwikkelingen. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ondertekening van 

het convenant ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’. 
 
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  
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Meindert Stolk, gedeputeerde economie en innovatie, land- en tuinbouw 
en gezond en veilig (milieu, bodem, klimaatadaptatie), van de provincie 
Zuid-Holland, om het ‘Convenant Groene Cirkel Duurzame Fritesketen 
2022-2025’ met Farm Frites, Stichting Wageningen Research en HAS 
Hogeschool namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 
NB. Met een beroep op artikel 3, onder b, van besluit Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
het (moment van) publiceren van de bij dit besluit behorende stukken. In 
verband met de ondertekening van het convenant op 19 mei 2022  
mogen de stukken na deze datum gepubliceerd worden. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
GS-voorstel: 

- De passage over de kosten en de bijbehorende dekking onder 

het financiële kader te vervangen door de passage uit de brief 

aan PS. 

 
 

A4 / 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 

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 Aangehouden. 
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CF1 / Zevenbergen Programma Kennis Zuid-Holland 2022 
 

PZH-2022-802380423 Advies 

1. Vast te stellen de brief met bijlagen aan Provinciale Staten over Kennis 

Zuid-Holland programma 2022, waarmee Provinciale Staten worden 

geïnformeerd over de stand van zaken van Kennis Zuid-Holland en het 

strategische kennisprogramma 2022. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Kennis Zuid-Holland 

programma 2022. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning Wijzigingsbesluiten subsidieregelingen woningbouw   
 

PZH-2022-803009409  
 

Advies 

1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling sociale 

woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland, zoals opgenomen in 

bijlage 1. 

2. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland, zoals 

opgenomen in bijlage 2. 

3. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

Vliegende Brigade Zuid-Holland, zoals opgenomen in bijlage 3. 

4. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling sociale 

woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland, zoals opgenomen in 

bijlage 1, het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland, zoals 

opgenomen in bijlage 2 en besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

Vliegende Brigade Zuid-Holland, zoals opgenomen in bijlage 3 bekend 

worden gemaakt door publicatie in het Provinciaal blad. 

5. Vast te stellen de brief aan PS over de de wijzigingsbesluiten 

subsidieregelingen woningbouw (bijlage 5) 

6. Vast te stellen de te verzenden brief over het besluit tot wijziging van 

de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-

Holland aan het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland 

(bijlage 4). 

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij besluit tot 

wijziging van de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland 

Rijnland Zuid-Holland, het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland en besluit tot 

wijziging van de Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF3 / Koning Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021, 
gemeente Albrandswaard 
 

PZH-2022-802623026 Advies 

1. Vast te stellen de zienswijze ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) met betrekking tot Natuurnetwerk Nederland en de 

bereikbaarheid op het ontwerpbestemmingsplan 'Buijtenland van 

Rhoon 2021', gemeente Albrandswaard zoals opgenomen in bijgaande 

GS-brief aan de gemeenteraad van Albrandswaard 

2. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten worden 

geïnformeerd over de zienswijze ex artikel 3.8 Wro op het 

ontwerpbestemmingsplan 'Buijtenland van Rhoon 2021', gemeente 

Albrandswaard. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze ex artikel 

3.8 Wro op ontwerpbestemmingsplan 'Buijtenland van Rhoon 2021' , 

Albrandswaard 
 
NB. Met een beroep op artikel 3, onder d 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 PS 
waarmee PS wordt geïnformeerd en alle bij dit besluit behorende 
bijlagen. Publicatie zal plaatsvinden na het moment van verzending van 
de zienswijze ex artikel 3.8 Wro op het ontwerpbestemmingsplan 
'Buijtenland van Rhoon 2021' aan de gemeente Albrandswaard. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- De GS-brief van 18 januari 2022 toe te voegen aan de bijlagen; 

- Deze brief op te nemen in de opsomming van bijlagen in het GS-

voorstel en de brief aan Provinciale Staten. 

 
 

CF4 / Koning Uitnodigingsbrief Verkiezing beste beweeginitiatief van Zuid-Holland 
 

PZH-2022-803796921  
 

Advies 
1.  Vast te stellen de brief waarmee partijen worden uitgenodigd om deel 

te nemen aan de verkiezing van het beste beweeginitiatief van Zuid-
Holland. 

2.  Vast te stellen de publieksamenvatting van de verkiezing van het beste 
beweeginitiatief van Zuid-Holland  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / De Zoete Wijziging Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2022 
 

PZH-2022-802260812 Advies 
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1.  Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het Maatregelenpakket 
erfgoedlijnen 2022, waarmee 10 projecten voor een totaal bedrag van 
€ 829.506,00 worden toegevoegd aan het Maatregelenpakket 2022; 

2.  Te bepalen dat het Besluit tot wijziging van het Maatregelenpakket 
Erfgoedlijnen 2022 na vaststelling wordt gepubliceerd in het 
Provinciaal Blad; 

3.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de wijziging 
Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2022 met informatie over 
inclusiviteit binnen de erfgoedlijnen; 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot het Besluit 
tot wijziging van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2022 met 
informatie over inclusiviteit binnen de erfgoedlijnen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / De Zoete Letter of Support proefproject prototype U-Space aan Port of Rotterdam 
 

PZH-2022-802608074 
 

Advies 

1. Vast te stellen de Letter of Support proefproject prototype U-space 

Port of Rotterdam. 

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

worden over de Letter of Support proefproject prototype U-space Port 

of Rotterdam. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Letter of Support 

proefproject prototype U-space Port of Rotterdam. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Stolk Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2022 
 

PZH-2022-803685326 Advies 

1. Vast te stellen Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2022. 

2. Vast te stellen de brief waarmee de Voortgangsrapportage 

luchtkwaliteit 2022 ter kennisname wordt aangeboden aan Provinciale 

Staten. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 

Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2022. 
 

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

- Te verduidelijken dat de WHO-normen inmiddels zijn 

aangescherpt. 

 
 
 
 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 11 APRIL 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 5 april 2022 vastgesteld. 
 
 

CF8 / Stolk GS brief inzake overzicht monitoring tuinbouw 
 

PZH-2022-803383069 Advies 
1. Vast te stellen de GS brief aan PS inzake overzicht monitoring 

tuinbouw 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de GS brief aan PS inzake 

overzicht monitoring tuinbouw 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Stolk Beslissing op bezwaar K.W. Supply magneet systemen B.V. tegen besluit 
intrekking last onder dwangsom Sita Recycling 
 

PZH-2022-803226433 Advies 

1. Conform het advies van de bezwarencommissie de bezwaren van K.W. 

Supply Magneet Systemen B.V. gegrond te verklaren en het besluit 

betreffende de intrekking van de op 10 september 2015 aan Sita 

Recycling West B.V. opgelegde lasten onder dwangsom te herroepen. 

2. De beslissing op bezwaar kenbaar te maken aan N + P Rotterdam MRF 

B.V. als zijnde de rechtsopvolger van Sita Recycling West B.V.. 

3. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan K.W. Supply 

Magneet Systemen B.V.. 

4. Te bepalen het advies van de bezwarencommissie en de brief met de 

beslissing op bezwaar volgens de uitzonderingsgrond van artikel 10 

van de Wet openbaarheid van bestuur niet openbaar te maken. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op de 

bezwaren van K.W. Supply Magneet Systemen B.V. tegen het besluit 

van 19 november 2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Baljeu Wijzigingen mandaatbesluiten omgevingsdiensten n.a.v. 
inwerkingtreding Woo per 1 mei 2022 
 

PZH-2022-802713802 Advies 

1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de DCMR Milieudienst 

Rijnmond 2021. 

2. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst 

Haaglanden 2021. 

3. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst 

Midden-Holland 2021. 
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4. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst 

West-Holland 2021. 

5. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid 2021. 

6. Te bepalen dat de wijzigingen mandaatbesluiten omgevingsdiensten 

2021 naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet open 

overheid (Woo) per 1 mei 2022, gepubliceerd wordt in het provinciaal 

blad. 

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de 

besluiten tot wijziging van de mandaatbesluiten voor de 

omgevingsdiensten 2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / Baljeu 1e Wijziging Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
voor de provinciale organisatie 2022 
 

PZH-2022-802788674  
 

Advies 

1. Vast te stellen het bij dit voorstel gevoegde Besluit houdende wijziging 

van Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor 

de provinciale organisatie 2022. 

2. Het bij dit voorstel gevoegde Besluit houdende wijziging van 

Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de 

provinciale organisatie 2022 bekend te maken door plaatsing van de 

bijgevoegde publicatieteksten in het Provinciaal Blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot het bij dit 

voorstel gevoegde Besluit houdende wijziging van Mandaatbesluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 

2022. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Koning Beantwoording Statenvragen 3831 van VVD, CDA, CU en SGP m.b.t. 
Woningbouw afspraken Midden-Delfland 
 

PZH-2022-803915551 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording  van de Statenvragen 3831 van VVD, 

CDA, Cu en SGP met betrekking tot Woningbouw afspraken Midden-

Delfland. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3831 van VVD, CDA, Cu en SGP met 

betrekking tot Woningbouw afspraken Midden-Delfland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV2 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3837 van CU, SGP met betrekking tot 
Duurzame winning en ontmanteling van (grondstoffen) elektrische 
apparaten en Lithium-ION of milieuvervuiling met nevenschade 
 

PZH-2022-803961474 Advies 

1. Vast te stellen beantwoording Statenvragen 3837 van CU, SGP met 

betrekking tot Duurzame winning en ontmanteling van (grondstoffen) 

elektrische apparaten en Lithium-ION of milieuvervuiling met 

nevenschade? 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake beantwoording 

Statenvragen 3837 van CU, SGP met betrekking tot Duurzame winning 

en ontmanteling van (grondstoffen) elektrische apparaten en Lithium-

ION of milieuvervuiling met nevenschade?  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- De beantwoording van vragen 5 en 6 meer in lijn te brengen met 

de gestelde vragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


