
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 MEI 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 10 mei 2022  vastgesteld. 
 
 

A1 / Koning Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 
 

PZH-2022-803738329 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan de regio Holland Rijnland over de 

Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de brief aan het 

Dagelijks Bestuur van de regio Holland Rijnland over de Regionale 

Omgevingsagenda Holland Rijnland 

3. In te stemmen met een overleg na de zomer van 2022 tussen het 

nieuwe Dagelijks Bestuur van de regio Holland Rijnland en het college 

van GS over de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan de regio Holland Rijnland: 
-te benoemen/tekst op te nemen hoe en in welke overleggen in het 
vervolg tot efficiënte besluitvorming kan worden overgegaan;  
-minder verwijzingen en tekst t.a.v. informeel overleg op te nemen, 
door o.a. op pagina 2 het stuk Informeel overleg Fleur Spijker – Anne 
Koning weg te halen; 
- tekst t.a.v. bedrijventerreinen op te nemen, nu dit geheel niet als issue 
is benoemd. 

 
 

A2 / Potjer Monitor Leefomgeving Zuid-Holland 
 

PZH-2022-806153202 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten worden 

gevraagd om in te stemmen met het kader en de opzet van de 

Monitor Leefomgeving Zuid-Holland en het jaarlijks aanbieden van 

een geactualiseerde versie van de Monitor Leefomgeving Zuid-Holland 

gelijktijdig met het aanbieden van de Kadernota.  

2. Vast te stellen de GS-brief aan Commissie voor de 

milieueffectrapportage, waarin reactie wordt gegeven op het advies 

van de commissie op de opzet en uitwerking van de Monitor 

Leefomgeving Zuid-Holland. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Statenvoorstel 

Monitor Leefomgeving Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
monitor leefomgeving Zuid Holland bij de indicatoren waarbij wordt 
voldaan aan de wettelijke norm, zoals o.a. Luchtkwaliteit en Geluid deze 
op groen te zetten. In de toelichting kan dan e.e.a. worden opgemerkt 
over de WHO normen.  
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A3 / Baljeu Vaststelling Module Nestgeluid 
 

PZH-2022-804760770 
 

Advies 

1. Vast te stellen, het Statenvoorstel waarmee in het kader van de 

Module Nestgeluid van het Omgevingsbeleid ter vaststelling wordt 

aangeboden de Nota van Beantwoording, de wijziging van de 

Omgevingsvisie Zuid-Holland met planidentificatienummer 

NL.IMRO.9928.DOSx2016x0804358SV-VA01 , het besluit tot wijziging 

van de Omgevingsverordening Zuid-Holland met 

planidentificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2016x0604358VO-VA01. 

2. Te bepalen dat de Module Nestgeluid van het Omgevingsbeleid na 

vaststelling in Provinciale Staten wordt gepubliceerd volgens de 

wettelijke eisen. 

3. Te bepalen dat de wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-

Holland na vaststelling in Provinciale Staten wordt bekendgemaakt in 

het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Module Nestgeluid 

van het Omgevingsbeleid. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in 
afstemming met gedeputeerde Baljeu en gedeputeerde Koning te 
bepalen hoe de beantwoording van de vraag van Huisman concreter kan 
worden gemaakt. 

 
 

CF1 / Potjer Bos en bomen Ruimtelijke strategie en bosmakelaar 
 

PZH-2022-804607761 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zijn worden 

geïnformeerd over de stand van zaken van het Bos- en bomenbeleid 

en de brief naar gemeenten 

2. Vast te stellen de brief aan college van Burgemeester en Wethouders 

van alle Zuid-Hollandse gemeenten, waarin zijn worden geïnformeerd 

over de Ruimtelijke strategie Bos en bomen en de bosmakelaar 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Ruimtelijke strategie 

Bos en bomen en de Bosmakelaar 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Zevenbergen Besluit actualisatie Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling 
openbare bibliotheekvoorzieningen Zuid-Holland (Probiblio) 
 

PZH-2022-803895897 Advies 

1. Vast te stellen het Besluit tot actualisatie van het Toetsingskader 

provinciale ondersteuningsinstelling openbare bibliotheken Zuid-

Holland;  
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2. Te bepalen dat het Besluit tot actualisatie van het Toetsingskader 

provinciale ondersteuningsinstelling openbare bibliotheken Zuid-

Holland wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad;  

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

van het Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling openbare 

bibliotheekvoorzieningen Zuid-Holland en de Rapportage monitor 

bibliotheken Zuid-Holland 2020 wordt aangeboden. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de brief aan 

Provinciale Staten waarmee de actualisatie van het Toetsingskader 

provinciale ondersteuningsinstelling openbare 

bibliotheekvoorzieningen en de Rapportage monitor bibliotheken in 

Zuid-Holland 2020 wordt aangeboden. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / De Zoete Wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering 
topsectoren Zuid-Holland 2022 
 

PZH-2022-804308071  
 

Advies 
1.  Vast te stellen het Wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB 

innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland 2022; 
2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het 

wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering 
topsectoren Zuid-Holland 2022 ter kennis name aan de Staten wordt 
aangeboden; 

3.  Te bepalen dat het wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB 
innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland gepubliceerd wordt in 
het Provinciaal Blad; 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Wijzigingsbesluit 
Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland 
2022. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Baljeu Analyse van de jaarrekeningen 2021 van de provinciale publieke 
verbonden partijen 
 

PZH-2022-805750136  
 

Advies 

1. Vast te stellen de analyse van de (concept)jaarrekeningen 2021 van de 

zeven provinciale publieke verbonden partijen; 

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

wordt aangeboden de analyse van de (concept)jaarrekeningen 2021 

van de zeven provinciale publieke verbonden partijen; 

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

(concept)jaarrekeningen 2021 van de zeven provinciale publieke 

verbonden partijen. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Baljeu Analyse ontwerpbegrotingen 2023 van de provinciale publieke 
verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) 
 

PZH-2022-805750787  
 

Advies 

1. Vast te stellen de analyse van de ontwerpbegrotingen 2023 van de 

regionale omgevingsdiensten DCMR Milieudienst Rijnmond, 

Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland, en West-Holland, het 

Wegschap Tunnel Dordtse Kil en de Grondbank RZG Zuidplas; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met daarin de analyse 

op de begrotingen onder punt 1; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met de analyse van de 

ontwerpbegrotingen 2023 van de regionale omgevingsdiensten DCMR 

Milieudienst Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Midden-

Holland, en West-Holland, het Wegschap Tunnel Dordtse Kil en de 

Grondbank RZG Zuidplas. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Baljeu Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2023 inclusief de 
meerjarenraming 2024-2026 van de Omgevingsdiensten 
 

PZH-2022-805750684  
 

Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld om: 

a. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2023 van de 

omgevingsdiensten DCMR Milieudienst Rijnmond, Haaglanden, 

Zuid-Holland Zuid, West-Holland en Midden-Holland; 

b. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2024-2026 van de 

omgevingsdiensten DCMR Milieudienst Rijnmond, Haaglanden, 

Zuid-Holland Zuid, West-Holland en Midden-Holland; 

c. De besluiten 1a en 1b als zienswijze op de ontwerpbegrotingen 

2023 van de omgevingsdiensten inclusief de meerjarenramingen 

2024-2026 aan de omgevingsdiensten DCMR Milieudienst 

Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, West-Holland en 

Midden-Holland bekend te maken. 

2. Vast te stellen de brieven aan Provinciale Staten, inhoudende een 

reactie ten behoeve van het formuleren van een zienswijze op elk van 

de ontwerpbegrotingen genoemd onder punt 1; 

3. Vast te stellen de brieven aan de Omgevingsdiensten, inhoudende een 

zienswijze op elk van de ontwerpbegrotingen genoemd onder punt 1; 

4. De brieven onder besluit punt 3 te verzenden na instemming PS op de 

ontwerpbegrotingen 2023; 
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5. Met inachtneming van betreffende artikelen van de 

Gemeenschappelijke regelingen van de omgevingsdiensten de 

ontwerpbegrotingen 2023 en meerjarenramingen 2024-2026 op de 

gebruikelijke wijze ter inzage te leggen; 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze op de 

ontwerpbegrotingen 2023 van de omgevingsdiensten. 
 
N.B. Op grond van artikel 3, onder d van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt de brief met de daarbij 
behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot het moment van 
verzending van de brief. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Baljeu Zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de Grondbank Rotterdam 
Zoetermeer Gouda (RZG) Zuidplas Inclusief de meerjarenraming 2024 
 

PZH-2022-805698589  
 

Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld om: 

a. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van de Grondbank 

RZG Zuidplas;  

b. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024 van de 

Grondbank RZG Zuidplas; 

c. In te stemmen met het Uitgifte Strategie Kader 2022; 

d. De besluiten 1a t/m 1c als zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 

van de Grondbank inclusief de meerjarenbegroting 2024 en het 

Uitgifte Strategie Kader 2022 aan de Gemeenschappelijke regeling 

Grondbank RZG Zuidplas bekend te maken. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, inhoudende een reactie 

ten behoeve van het formuleren van een zienswijze op de 

ontwerpbegroting 2023 inclusief de meerjarenbegroting 2024 en het 

Uitgifte Strategie Kader 2022 van de Grondbank RZG Zuidplas; 

3. Vast te stellen de brief aan de Grondbank RZG Zuidplas, inhoudende 

een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 inclusief de 

meerjarenbegroting 2024 en het Uitgifte Strategie Kader 2022 van de 

Grondbank RZG Zuidplas; 

4. De brief onder besluit punt 3 verzenden na instemming PS op de 

ontwerpbegroting 2023; 

5. Met inachtneming van artikel 30 tweede lid van de 

Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015 de 

ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024 op de 

gebruikelijke wijze ter inzage te leggen; 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze op de 

ontwerpbegroting 2023 inclusief de meerjarenbegroting 2024 en het 

Uitgifte Strategie Kader 2022 van de Grondbank RZG Zuidplas. 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 MEI 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 10 mei 2022  vastgesteld. 
 
 

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

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Baljeu Zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 inclusief de meerjarenraming 
2024-2027 van Wegschap Tunnel Dordtse Kil 
 

PZH-2022-805751450  
 

Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld om: 

a. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van het Wegschap 

Tunnel Dordtse Kil; 

b. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2027 van het 

Wegschap Tunnel Dordtse Kil; 

c. De besluiten 1a en 1b als zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 

van het Wegschap inclusief de meerjarenraming 2024-2027 aan de 

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil bekend 

te maken. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, inhoudende een reactie 

ten behoeve van het formuleren van een zienswijze op de 

ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027 van het 

Wegschap Tunnel Dordtse Kil; 

3. Vast te stellen de brief aan het Wegschap Tunnel Dordtse Kil, 

inhoudende een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 en de 

meerjarenraming 2024-2027; 

4. De brief onder besluit punt 3 verzenden na instemming PS op de 

ontwerpbegroting 2023; 

5. Met inachtneming van artikel 31 tweede lid van de 

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil de 

ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027 op de 

gebruikelijke wijze ter inzage te leggen; 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze op de 

ontwerpbegroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2024-2027 van 

het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. 
 
N.B. Op grond van artikel 3, onder d van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt de brief met de daarbij 
behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot het moment van 
verzending van de brief. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van artikel 3, onder d van de beleidsregel. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV1 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3841 van PvdD met betrekking tot 
Aangespoelde dode jan-van-genten bij Den Haag 
 

PZH-2022-806525134 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3841 van PvdD met 

betrekking tot Aangespoelde dode jan-van-genten bij Den Haag. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

Statenvragen 3841 van PvdD met betrekking tot Aangespoelde dode 
jan-van-genten bij Den Haag. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3846 van SP inzake herkomst havenslib 
Broekpolder te Vlaardingen 
 

PZH-2022-805683331 
 

Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3846 van de SP 

inzake het toepassen van Rotterdams havenslib in de Broekpolder te 

Vlaardingen; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3846 van de SP inzake het toepassen van Rotterdams 

havenslib in de Broekpolder te Vlaardingen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3845 SP Wegvallen steun OV bedrijven 
 

PZH-2022-806764800 1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3845 van SP 
met betrekking tot wegvallen van steun OV bedrijven. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
beantwoording Statenvragen 3845 van SP met betrekking tot 
wegvallen van steun OV bedrijven. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 


