
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 14 JUNI 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 7 juni 2022 vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Koning Geluidwerende voorzieningen Vlietland en Vogelplas Starrevaart 
 

PZH-2022-807757650 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij 

geïnformeerd worden over ontwikkelingen in het project 

geluidwerende voorzieningen Vlietland en Vogelplas Starrevaart 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over ontwikkelingen in het 

project geluidwerende voorzieningen Vlietland en Vogelplas 

Starrevaart. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A2 / Stolk Subsidieverlening incidentele subsidie project Leiden European City of 
Science 2022 
 

PZH-2022-802818058  
 

Advies 
1.  Te verlenen een incidentele subsidie 2022 van maximaal € 250.000,00 

aan Stichting Leiden European City of Science 2022 voor het project 
Leiden European City of Science 2022, onder voorbehoud van 
instemming met het hiertoe strekkende ontwerpsubsidiebesluit door 
Provinciale Staten. 

2.  Vast te stellen de betaling van het voorschot van € 200.000,00 (80%) 
in 1 termijn aan Stichting Leiden European City of Science 2022 voor 
het project Leiden European City of Science 2022, nadat Provinciale 
Staten heeft ingestemd met de subsidieverlening zoals genoemd 
onder ontwerpbesluit 1.  

3.  Vast te stellen het statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt 
voorgesteld in te stemmen met het ontwerpsubsidiebesluit als 
bedoeld onder 1 en van gedachten te wisselen over de verlening van 
de incidentele subsidie aan  de Stichting Leiden European City of 
Science 2022 voor het project Leiden European City of Science 2022. 

4.  Vast te stellen de brief aan Stichting Leiden European City of Science 
2022, inhoudende de besluiten onder 1 en 2, betrekking hebbende op 
een incidentele subsidie 2022 voor het project Leiden European City 
of Science 2022 en te verzenden na instemming door Provinciale 
Staten met het ontwerpsubsidiebesluit. 

5.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor 
besluitvorming voor een incidentele subsidie in 2022 van maximaal € 
250.000,00 voor het project Leiden European City of Science 2022. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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A3 / Baljeu GS-brief in antwoord op brief Agrarisch Stikstof Collectief Zuid-Holland 
 

PZH-2022-807261963 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-brief aan het Agrarisch Stikstof Collectief Zuid-

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

Provinciale Staten geïnformeerd worden over de antwoordbrief aan 
het Agrarisch Stikstof Collectief Zuid-Holland.  

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan het 
Agrarisch Stikstof Collectief Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
antwoordbrief van GS aan het Agrarisch Stikstof Collectief Zuid-Holland: 

- Bij de beantwoording van vraag 1 te verduidelijken dat waar de 

KDW niet haalbaar is, reductie nog steeds nodig is; 

- Bij de beantwoording van vraag 1 ‘echter’ te schrappen uit de 

tweede zin. 

 
 

CF1 / Baljeu Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 
 

PZH-2022-807696346  
 

Advies 
1.  Vast te stellen de planning en het beoogd besluitvormingsproces 

inzake de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
2.  Vast te stellen GS-brief aan Provinciale Staten inzake de wijziging van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen 
3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Baljeu Instemmen met de (12e) wijziging Gemeenschappelijke regeling ODWH 
 

PZH-2022-806793977  
 

Advies 

1. In te stemmen met de (12e) wijziging van de Gemeenschappelijke 

regeling Omgevingsdienst West-Holland; 

2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten worden 

gevraagd toestemming te verlenen voor instemming met de (12e) 

wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-

Holland; 

3. Vast te stellen de brief waarin de Omgevingsdienst West-Holland 

wordt bericht over de provinciale besluitvorming; 

4. Te bepalen dat de (12e) wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland na besluitvorming door alle 

deelnemers, wordt bekend gemaakt door plaatsing in het Provinciaal 

Blad; 
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5. In te stemmen met de inwerkingtreding van deze wijziging met ingang 

van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin 

het wijzigingsbesluit wordt bekendgemaakt en terugwerkt tot en met 

16 maart 2022.  

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de (12e) wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Smit Jaarverslag Bibob 2021 
 

PZH-2022-807831998  
 

Advies 

1. Vast te stellen het jaarverslag Bibob 2021. 

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

Bibob 2021 wordt aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over jaarverslag Bibob 2021 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Potjer Verantwoording klimaatimpact in adviezen GS/PS 
 

PZH-2022-807881245 Advies 

1. Vast te stellen de aanpassing in het PS-format met het oog op 

verantwoording klimaateffecten waar relevant in Statenvoorstellen; 

2. Te besluiten om een jaar na invoering de aanpassing te evalueren; 

3. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de aanpassing 

in het PS-format met het oog op verantwoording klimaateffecten.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de aanpassing in het PS-

format met het oog op verantwoording klimaateffecten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3856 PvdA Zwemwaterkwaliteit 
 

PZH-2022-808166322  
 

Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3856 van PvdA over 

Zwemwaterkwaliteit. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording 

Statenvragen 3856 van PvdA over Zwemwaterkwaliteit. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 


