
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 21 JUNI 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 14 juni 2022 vastgesteld. 
 
 

A1 / Potjer Resultaten onderzoek Spuimond West 
 

PZH-2022-808901092 Advies 

1. Vast te stellen en uit te voeren vervolgstappen op basis van de 

aanbevelingen van het onderzoek; 

2. Vast te stellen brief aan PS met onderwerp ‘Resultaat onderzoek 

Spuimond West’; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de resultaten onderzoek 

Spuimond West. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-de publiekssamenvatting en dan met name de derde zin in meer 
gangbare taal te schrijven; 
-aan de brief aan Provinciale Staten toe te voegen dat, indien gewenst, 
een (al dan niet digitale) technische sessie kan worden georganiseerd.  
 

 
 

A2 / Baljeu Gebiedsplan Stikstof Zuid-Holland 0.5 en voortgangsbrief stikstof juni 
2022 
 

PZH-2022-808714739 Advies 

1. Vast te stellen de voortgangsbrief juni 2022 aan Provinciale Staten 

over de Zuid-Hollandse stikstofaanpak. 

2. Vast te stellen het Gebiedsplan Stikstof Zuid-Holland 0.5, inclusief de 

vier Gebiedsagenda’s Biesbosch, Duinen, Duinen-Eilanden en 

Nieuwkoop. 

3. Vast te stellen de aanbiedingsbrief van het Gebiedsplan Stikstof Zuid-

Holland 0.5 aan de minister Natuurverbetering en Stikstofreductie. 

4. Vast te stellen de publieksamenvatting over de voortgangsbrief 2021 

over de Zuid-Hollandse stikstofaanpak. 
 

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

 
 
 

CF1 / De Zoete Toestemming voor incidenteel gebruik van luchthaven Loodswezen door 
eHang 216 
 

PZH-2022-808237052 Advies 

1. Op grond van artikel 5, lid 6 van het Luchthavenbesluit voor de 

luchthaven voor helikopters van het Nederlands Loodswezen B.V. te 

Rotterdam (hierna te noemen: luchthavenbesluit) toestemming te 

verlenen aan Aerial Pro B.V. gevestigd te Zwijndrecht voor het 

incidenteel gebruiken van deze luchthaven door een op afstand 

bestuurde helikopter van het type eHang 216 in het kader van het 

AMU-LED project in Rotterdam. 
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2. Aan de toestemming onder 1 de volgende voorwaarden te verbinden: 

a. het onder 1 bedoelde incidenteel gebruik is beperkt tot maximaal 

26 vliegtuigbewegingen (13 starts en 13 landingen); 

b. het onder 1 bedoelde incidenteel gebruik vindt plaats niet eerder 

dan 1 augustus 2022 en niet later dan 15 september 2022; 

c. de bij de aanvraag gevoegde vliegprocedure (Procedurele 

afstemming Heliport Pistoolhaven) wordt strikt nageleefd, opdat 

wordt voldaan aan artikel 5, lid 4 van het luchthavenbesluit, 

namelijk dat de luchthaven niet door meer dan één helikopter 

tegelijk gebruikt wordt; 

d. Aerial Pro B.V. beschikt voor de onder 1 bedoelde vluchten over 

een exploitatievergunning afgegeven door de Inspectie 

Leefomgeving en Transport. 

3. Vast te stellen de brief aan Aerial Pro B.V. waarmee Aerial Pro B.V. 

over de besluiten onder 1 en 2 geïnformeerd wordt. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de toestemming aan 

Aerial Pro B.V. gevestigd te Zwijndrecht voor het incidenteel 

gebruiken van de luchthaven voor helikopters van het Nederlands 

Loodswezen B.V. te Rotterdam door een op afstand bestuurde 

helikopter van het type eHang 216 in het kader van het AMU-LED 

project in Rotterdam. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Potjer Aanbieding van de Natuurdoelanalyses van drie stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebieden 
 

PZH-2022-807930188 Advies 

1. vast te stellen de brief aan PS waarmee de natuurdoelanalyses voor 

drie stikstofgevoelige gebieden ter kennisname worden aangeboden 

aan PS; 

2. vast te stellen de publiekssamenvatting waarin is aangegeven wat het 

doel is van de natuurdoelanalyses en dat deze voor drie gebieden aan 

PS zijn aangeboden. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Potjer Vaststelling Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2023 
 

PZH-2022-808178584 Advies 

1. Vast te stellen het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2023 met acht 

kaarten als bijlage en de Was-wordt-tabel Natuurbeheerplan Zuid-

Holland 2023. 

2. Vast te stellen de Nota van Beantwoording van de zienswijzen op het 

Ontwerp Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2023. 
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3. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden 

geïnformeerd over het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2023. 

4. Te bepalen dat de vaststelling van het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 

2023 bekendgemaakt wordt door publicatie in het Provinciaal Blad. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-voorstel 

Vaststelling Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2023. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om 
aan de brief aan Provinciale Staten toe te voegen het natuurplan is 
vastgesteld voor de duur van een jaar en dat dit in samenhang met het 
NPLG wordt bekeken en zo nodig t.z.t. hierop wordt aangepast.  

 
 

CF4 / Baljeu Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) wijzigingsbesluit en 
vaststellingsbesluit deelplafonds 2022 
 

PZH-2021-790238138  
 

Advies 

1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen 

Zuid-Holland 2016 (Srg) m.b.t. par. 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 

2.14, 2.15 en 2.16; 

2. Vast te stellen het Besluit tot vaststelling van de deelplafonds 2022 

van Srg par. 2.11 onderdeel Herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- 

en menpaden op € 500.000,00, par. 2.13 Verbeteren waterkwaliteit 

op € 100.000,00, par. 2.14 Klimaatadaptatie op totaal € 300.000,00, 

par. 2.15 IBP ZWD en HUV op € 0,00 en par. 2.16 Verbeteren 

leefgebied boerenlandvogels op € 800.000,00; 

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

Staten worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van 

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) m.b.t. par. 2.1, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 en 2.16 en het Besluit tot 

vaststelling van de deelplafonds 2022 van Srg par. 2.11 onderdeel 

Herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden op € 

500.000,00, par. 2.13 Verbeteren waterkwaliteit op € 100.000,00, par. 

2.14 Klimaatadaptatie op totaal € 300.000,00, par. 2.15 IBP ZWD en 

HUV op € 0,00 en par. 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels 

op € 800.000,00; 

4. Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad in werking treden 

het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 

(Srg) m.b.t. par. 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 en 2.16 en 

het Besluit tot vaststelling van de deelplafonds 2022 van Srg par. 2.11 

onderdeel Herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden op 

€ 500.000,00, par. 2.13 Verbeteren waterkwaliteit op € 100.000,00, 

par. 2.14 Klimaatadaptatie op totaal € 300.000,00, par. 2.15 IBP ZWD 

en HUV op € 0,00 en par. 2.16 Verbeteren leefgebied 

boerenlandvogels op € 800.000,00; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Besluit tot wijziging 

van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) m.b.t. par. 2.1, 2.5, 
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2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 en 2.16 en het Besluit tot 

vaststelling van de deelplafonds 2022 van Srg par. 2.11 onderdeel 

Herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden op € 

500.000,00, par. 2.13 Verbeteren waterkwaliteit op € 100.000,00, par. 

2.14 Klimaatadaptatie op totaal € 300.000,00, par. 2.15 IBP ZWD en 

HUV op € 0,00 en par. 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels 

op € 800.000,00. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Baljeu China ronde tafelgesprek 1 juli 2022 
 

PZH-2022-808635910 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de “Notitie 

t.b.v. het PS rondetafelgesprek over de relatie met China” en het 

programma van het rondetafelgesprek aan PS worden aangeboden. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de notitie t.b.v. het PS 

rondetafelgesprek over de relatie met China. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Stolk POP-3 LEADER Wijziging Instellingsbesluit LEADER gebied Polders met 
Waarden 
 

PZH-2022-797527117  
 

Advies 

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

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot instelling van de Lokale 

Actiegroep LEADER Polders met Waarden 2015; 

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

Staten worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van het 

besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot instelling van 

de Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden 2015; 

3. Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad in werking treden 

het Besluit tot wijziging van het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland tot instelling van de Lokale Actiegroep LEADER Polders 

met Waarden 2015; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Besluit tot wijziging 

van het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot 

instelling van de Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden 

2015. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF7 / Stolk Appreciatie Nationaal Strategisch Plan GLB 
 

PZH-2022-808645711  
 

Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan het Ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit over de appreciatie voor het Nationaal Strategisch 

Plan GLB. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Appreciatie Nationaal 

Strategisch Plan GLB. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan 
laatste zin van het tweede blokje in de brief aan het Ministerie tekst toe 
te voegen waarin de Minister wordt verzocht wordt hierbij het NPLG in 
het oog te houden. 
 

 
 

CF8 / Zevenbergen Intentieovereenkomst Verbetering OV Breda-Gorinchem 
 

PZH-2022-808436660 Advies 

1. Aan te gaan de Intentieovereenkomst "Verbetering OV Breda-

Gorinchem-Utrecht” tussen de provincie Zuid-Holland en provincie 

Noord-Brabant, provincie Utrecht, Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, gemeenten Breda en Vijfheerenlanden en de 

gemeenschappelijke regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

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

Breda-Gorinchem-Utrecht. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 

Intentieovereenkomst "Verbetering OV Breda-Gorinchem-Utrecht”. 
 
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 de heer E.A.F. 
Zevenbergen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de Provincie Zuid-
Holland, om de intentieovereenkomst met provincie Noord-Brabant, 
provincie Utrecht, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
gemeenten Breda en Vijfheerenlanden en de gemeenschappelijke 
regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden namens de Provincie Zuid-
Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Koning Statenvragen 3857 FvD-fractie inzake leegstaande rijksgebouwen voor 
woningzoekenden 
 

PZH-2022-808619378 Advies 
1. Vast te stellen de Beantwoording Statenvragen 3857 van FvD met 

betrekking tot Leegstaande rijksgebouwen voor woningzoekenden 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Beantwoording 
Statenvragen 3857 van FvD met betrekking tot Leegstaande 
rijksgebouwen voor woningzoekenden 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Baljeu Beantwoording Schriftelijke vragen 3858 van PvdD met betrekking tot 
Aanvullende Strategische Voorraden Water 
 

PZH-2022-807910088 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3858 van PvdD met 

betrekking tot Aanvullende Strategische Voorraden Water. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

Statenvragen 3858 van PvdD met betrekking tot Aanvullende 

Strategische Voorraden Water 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


