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A1 / Koning Indicatief woonbod Provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2022-806976594  
 

Advies 

1. Vast te stellen het indicatief woonbod Provincie Zuid-Holland, zoals 

opgenomen in bijlage 1. 

2. Vast te stellen de te verzenden brief aan de minister voor 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening waarin het indicatief 

woonbod Provincie Zuid-Holland wordt aangeboden (bijlage 2). 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het indicatief 

woonbod Provincie Zuid-Holland (bijlage 3) 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 

vaststelling van het indicatief woonbod Provincie Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  
-toe te voegen dat niet alleen de Provincie maar o.a ook de lagere 
overheden aan zet zijn, waarbij ook naar een bod wordt gevraagd; 
- duidelijker tot uitdrukking te laten komen dat het van groot belang is 
om vanuit economisch perspectief in Zuid Holland te bouwen bijv. i.v.m. 
veel openstaande arbeidsplaatsen waarbij ondersteuning om dit te 
effectueren noodzakelijk is; 
-in de brief aan de minister voor VRO op pagina 2 in het kader op te 
nemen dat de verdeling van 1/3e sociale huurwoningen en midden 
huurwoningen, 1/3e betaalbare koop- en midden huurwoningen en 1/3e 
duurdere koop- en huurwoningen een uitgangspunt is dat ziet op de 
totale woningvoorraad en dit hierdoor kan variëren per wijk; 
-toe te voegen dat het zwaartepunt van het bouwen van woningen in de 
periode van 2024 -2028 ligt en dat het in 2030 gerealiseerd moet zijn;  
-te benoemen dat ook geïnvesteerd moet worden in het continu 
bouwen van woningen; 
-toe te voegen dat water (ook) als leidend principe wordt gehanteerd, 
zoals benoemd is in de verstedelijkingsstrategie. 

 
 

CF1 / Zevenbergen 1ste Voortgangsrapportage 2022 aan Provinciale Staten m.b.t. 
uitvoeringsfase RijnlandRoute 
 

PZH-2022-805664178 Advies 

1. Vast te stellen de 1e Voortgangsrapportage 2022 aan Provinciale 

Staten m.b.t. uitvoeringsfase RijnlandRoute.  

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de 1e 

Voortgangsrapportage 2022 aan Provinciale Staten m.b.t. 

uitvoeringsfase RijnlandRoute ter kennisname wordt aangeboden.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de 1e 

Voortgangsrapportage 2022 aan Provinciale Staten m.b.t. 

uitvoeringsfase RijnlandRoute en de aanbiedingsbrief. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF2 / Zevenbergen Brief aan Provinciale Staten vaststelling transitieplannen en MaaS 
 

PZH-2022-804564689  
 

Advies 

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

de transitieplannen en MaaS. 

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

Staten vaststelling transitieplannen en MaaS.  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten: 
-op te nemen dat ook toegankelijkheid en betrouwbaarheid een 
uitgangspunt is van het Provinciaal Transitieplan; 
-aan de paragraaf Zuid-Holland Noord toe te voegen dat deze concessie 
binnenkort de aanbesteding in gaat.  

 
 

CF3 / Zevenbergen Concessie Openbaar Vervoer over de Weg Hoeksche Waard/Goeree-
Overflakkee 2015 
 

PZH-2022-802279010 
 

Advies 

1. In te stemmen met de uitgangspunten van het ‘Transitieplan 

openbaar vervoer Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee 2022-2025’. 

2. Vast te stellen de beschikking aan de concessiehouder inhoudende de 

wijziging van de Concessiebeschikking voor concessie HWGO conform 

de in de bijlage opgenomen Addendum in verband met de introductie 

van ‘OV op Maat’ en het van toepassing verklaren van de MaaS-

waardige bestekseisen zoals opgesteld door DOVA. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de OV-

concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Zevenbergen Vaststelling transitieplan en aanpassing bus- en treinconcessie 
Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem  
 

PZH-2022-804552873  
 

Advies 

1. In  te stemmen met de uitgangspunten van het Vervoerplan DMG 

2022. 

2. In te stemmen met de uitgangspunten van het Ketenplan DMG 2022. 

3. In te stemmen met de uitgangspunten van het Marketing- en 

Communicatieplan DMG 2022. 

4. In te stemmen met de uitgangspunten van het document 

Klantenservice DMG 2022. 

5. Vast te stellen de beschikking aan de concessiehouder inhoudende de 

wijziging van de Concessiebeschikking voor concessie DMG conform 

het in de bijlage opgenomen Addendum in verband met het wijzigen 
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van ontsluitingseisen en plicht tot exploiteren van servicepunt 

Gorinchem en het van toepassing verklaren van de MaaS-waardige 

bestekseisen zoals opgesteld door DOVA. 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Transitieplan en 

MaaS concessie Drechtsteden Molenlanden Gorinchem. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Zevenbergen Vaststelling transitieplan en aanpassing busconcessie Zuid-Holland 
Noord 2012-2022 
 

PZH-2022-804546240  
 

Advies 

1. In te stemmen met de uitgangspunten van het Transitieplan openbaar 

vervoer Zuid-Holland Noord 2022-2025. 

2. Vast te stellen de beschikking aan de concessiehouder inhoudende de 

wijziging van de Concessiebeschikking voor concessie Zuid-Holland 

Noord conform het in de bijlage opgenomen Addendum in verband 

met het van toepassing verklaren van de MaaS-waardige bestekseisen 

zoals opgesteld door DOVA. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Transitieplan en 

MaaS concessie Zuid-Holland Noord. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Stolk Behandeling van verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) over inzet interbestuurlijk toezicht inbreng 
basistakenpakket 
 

PZH-2022-806794925 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan de Staatssecretaris van IenW waarin 

antwoord gegeven wordt op haar brief inzake inzet interbestuurlijk 

toezicht onderbrengen basistakenpakket van gemeenten. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording van 

de brief van IenW over inzet interbestuurlijk toezicht onderbrengen 

basistakenpakket van gemeenten.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Stolk PACT - call for a more plant-based future 
 

PZH-2022-806791145 Advies 
1.  Aan te gaan de intentieverklaring PACT, waarin de ambities worden 

uitgesproken om met de andere Europese partnerregio’s aangesloten 
bij de ERIAFF Plants Working Group op te trekken voor een meer 
plantaardige toekomst. 
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2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de intentieverklaring 
“PACT – call for a more plant-based future”. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning na rechtsgeldige besluitvorming 
door GS bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan 
hem machtiging af te geven aan dhr. Jonker (directeur Samenleving en 
Economie) om namens de provincie Zuid-Holland PACT - call for a more 
plant-based future te ondertekenen.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Stolk Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderij Zuid-Holland 
2022, en Openstellingsbesluit subsidie verplaatsing veehouderij gebied 
Nieuwkoop Zuid-Holland 2022 
 

PZH-2022-805267029 Advies 
1.  Vast te stellen de subsidieregeling verplaatsing en beëindiging 

veehouderij Zuid-Holland; 
2.  Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie verplaatsing 

veehouderij gebied Nieuwkoop Zuid-Holland 2022; 
3.  Vast te stellen de brief aan provinciale staten over de Subsidieregeling 

verplaatsing en beëindiging veehouderij Zuid-Holland en het 
Openstellingsbesluit subsidie verplaatsing veehouderij gebied 
Nieuwkoop Zuid-Holland 2022; 

4.  Vast te stellen de toelichting bij de kennisgeving van paragraaf 2 van 
de Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderij Zuid-
Holland aan de Europese Commissie; 

5.  Vast te stellen de toelichting bij de aanmelding van paragraaf 3 van de 
Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderij Zuid-Holland 
bij de Europese Commissie; 

6.  Kennisgeven van paragraaf 2 van de Subsidieregeling verplaatsing en 
beëindiging veehouderij Zuid-Holland aan de Europese Commissie. 

7.  Aanmelden paragraaf 3 van de Subsidieregeling verplaatsing en 
beëindiging veehouderij Zuid-Holland bij de Europese Commissie. 

8.  De Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderij Zuid-
Holland en het Openstellingsbesluit subsidie verplaatsing veehouderij 
gebied Nieuwkoop Zuid-Holland 2022 te publiceren na vaststelling 
door provinciale staten van het bij   voor te stellen subsidieplafond en 
na afloop van de standstill-termijn van 10 dagen in het kader van de 
kennisgevingsprocedure. 

9.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderij Zuid-Holland 
en het Openstellingsbesluit subsidie verplaatsing veehouderij gebied 
Nieuwkoop Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om 
onder Biodiversiteit een aangepaste, door gedeputeerde Potjer 
gemailde, tekst op te nemen. Uitgangspunt is dat verplaatsing van 
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veehouderij bedrijven i.b. leidt tot bestemming landbouw maar dat 
uitzondering hierop, bijv. in het kader van natuur, mogelijk moeten zijn.  

 
 

CF9 / Koning Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendig Bouwen 
 

PZH-2022-806893259 Advies 
1.  Vast te stellen de Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige 

Woningbouw Zuid-Holland; 
2.  Vast te stellen het Reglement adviescommissie Challenge 

Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland; 
3.  Te bepalen dat de Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige 

Woningbouw Zuid-Holland wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 
4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting voor de Subsidieregeling 

Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / De Zoete Rapportage ambtelijke integriteit 2021 
 

PZH-2022-805682922 Advies 

1. Vast te stellen de Integriteitsrapportage 2021, waarin de provincie 

Zuid-Holland zich verantwoordt over het gevoerde integriteitsbeleid 

dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen. 

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

Integriteitsrapportage 2021. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Integriteitsrapportage 

2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / De Zoete GS reactie op Voorlopig Pakket Participatietraject RTHA (VPP) 
 

PZH-2022-806808184  
 

Advies 

1. Vast te stellen de brief aan bureau Wesselink van Zijst, waarin GS hun 

reactie geven op het voorlopig pakket van het participatietraject van 

Rotterdam the Hague Airport. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten, waarin PS 

geïnformeerd wordt over de verzonden reactie aan bureau Wesselink 

van Zijst. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin de belangrijkste 

punten van de GS reactie op het voorlopig pakket van het 

participatietraject van Rotterdam the Hague Airport zijn samengevat. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
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-in de brief aan Wesselink van Zijst op pagina 2 bij punt 1 op te nemen 
dat voorafgaand aan het vaststellen van de gebruiksruimte een 
realistische prognose moet worden gemaakt van zowel het 
maatschappelijk als commercieel verkeer, waarover binnen de 
Provincie, als bevoegd gezag, het gesprek zal worden gevoerd; 
-de laatste zin van onderdeel 3 als volgt te formuleren: “Wij willen 
hiermee een gematigde groei volgens het groeiverdienmodel mogelijk 
maken, maar tegelijk ook willen wij dat het instellen van een plafond 
voorkomen dat stiller vliegen impliciet leidt tot een stijging van de Co2 
emissie; 
-aan onderdeel 4 ook Co2 en Stikstof toe te voegen; 

 
 

SV1 / Koning Beantwoording statenvragen 3848 VVD m.b.t. tijdelijke opvang 
vluchtelingen Oekraïne 
 

PZH-2022-806682872 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3848 van VVD 

met betrekking tot tijdelijke opvang vluchtelingen Oekraïne. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3848 van VVD met betrekking tot 

tijdelijke opvang vluchtelingen Oekraïne. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3852 van de VVD - Betrouwbaarheid 
rekenmodel AERIUS 
 

PZH-2022-806772886 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3852 van de 

VVD inzake betrouwbaarheid rekenmodel AERIUS; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3852 van de VVD inzake betrouwbaarheid rekenmodel 
AERIUS. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


