
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 JUNI 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 21 juni 2022 vastgesteld. 
 
 

 

A1 / De Zoete Beleidsbrief detailhandel 
 

PZH-2022-806401727 Advies 
1.  Vast te stellen de Beleidsbrief detailhandel 2022 aan PS waarin de 

verdiepende analyse Koopstromenonderzoek 2021 en het onderzoek 
naar regionale samenwerking wordt aangeboden en waarin 
voorstellen worden gedaan voor actualisatie van het Omgevingsbeleid 
en de Aanpak Winkelgebieden. 

2.  Vast te stellen de pubiekssamenvatting over (de Beleidsbrief 
detailhandel over) de actualisatie van het Omgevingsbeleid en de 
Aanpak winkelgebieden.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A2 / Baljeu Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. - Brief inzake voorbereiden 
juridische fusie met Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. 
 

PZH-2022-810261852 
 

Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. 

inzake het voorbereiden van de juridische fusie tussen 

Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. en Warmteparticipatiefonds 

Zuid-Holland B.V.; 

2. Een afschrift van de brief aan Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. 

inzake het voorbereiden van de juridische fusie tussen 

Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. en Warmteparticipatiefonds 

Zuid-Holland B.V. toe te zenden aan Provinciale Staten; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Baljeu Positionering provinciaal programma NPLG 
 

PZH-2022-810143262 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de positionering 

van het provinciaal programma NPLG 

2. Vast te stellen de publieksamenvatting over de brief over de 

positionering van het provinciaal programma NPLG 
 

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

- De tekst te versterken en de relatie te verhelderen met het 

proces integrale keuzes leefomgeving; 

- Op te nemen dat de verdere uitwerking afgestemd wordt met 

de reeds lopende gebiedsprocessen zoals rond de 

veenweidegebieden; 
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- Op te nemen dat de provincie voor stoppers en verhuizers 

optimaal gebruik zal maken van bestaande en nieuwe 

regelingen; 

- Wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen.  

 
 

A4 / Koning Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Leefomgeving 23 juni 2022 
 

PZH-2022-806958760  
 

Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten ‘Uitkomsten 

Bestuurlijk Overleg Leefomgeving 23 juni 2022’, waarmee zij worden 

geïnformeerd over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg 

Leefomgeving Zuidwest dat op 23 juni 2022 heeft plaatsgevonden; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de uitkomsten 

Bestuurlijk Overleg Leefomgeving 23 juni 2022. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Zevenbergen GS brief concept legesverordening milieubelastende activiteiten 
Omgevingswet 
 

PZH-2022-807736501 Advies 

1. Vast te stellen de informatieve brief met bijlage aan Provinciale Staten 

over de concept-legesverordening milieubelastende activiteiten 

Omgevingswet Zuid-Holland 2023. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de informerende brief 

met bijlagen aan Provinciale Staten over de concept-legesverordening 

milieubelastende activiteiten Omgevingswet Zuid-Holland 2023. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning Wijzigingsbesluit Subsidieregeling sociale woningbouw regio 
Haaglanden Zuid-Holland - juni 2022   
 

PZH-2022-808913378  
 

Advies 

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

woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland, zoals opgenomen in 

bijlage 1. 

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

woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland, zoals opgenomen in 

bijlage 1 bekend wordt gemaakt door publicatie in het Provinciaal 

blad. 

3. Vast te stellen de informatieve brief aan PS over het wijzigingsbesluit 

Subsidieregelingen sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-

Holland (bijlage 2). 
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4. Vast te stellen de te verzenden brief over het besluit tot wijziging van 

de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-

Holland aan de voorzitter van de bestuurlijke tafel wonen regio 

Haaglanden (bijlage 3). 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij besluit tot 

wijziging van de Subsidieregeling sociale woningbouw regio 

Haaglanden Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Subsidieregeling beheer recreatiegebieden 
 

PZH-2022-804882591 Advies 
1.  Vast te stellen de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-

Holland, waarmee de provincie op een uniforme wijze een structurele 
bijdrage kan leveren aan het beheer en toezicht van 
recreatiegebieden in Zuid-Holland; 

2.  Vast te stellen de brief waarin Provinciale Staten worden 
geïnformeerd over de subsidieregeling; 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over subsidieregeling beheer 
recreatiegebieden. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Koning Instellingsbesluit doelenbank Depositiebank stedelijke ontwikkeling 
Zuid-Holland 
 

<PZH-nummer> Advies 

1. Vast te stellen de wijziging van het instellingsbesluit stikstofbank 

waarbij aanvullend op de eerder ingestelde microdepositiebank en de 

Depositiebank Haven Industrieel Complex een Depositiebank 

stedelijke ontwikkeling Zuid-Holland wordt ingesteld; 

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

geïnformeerd over de instelling van deze depositiebank; 

3. Te bepalen dat de instelling van de doelenbank Depositiebank 

stedelijke ontwikkeling Zuid-Holland bekendgemaakt wordt in het 

Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin de wijziging van het 

instellingsbesluit wordt toegelicht. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF5 / Stolk Bezwaarschriften van Quantes B.V. inhoudende de invordering 
verbeurde dwangsommen 
 

PZH-2022-807721113 Advies 

1. Ongegrond te verklaren, conform het advies van de 

bezwarencommissie, de bezwaren van Quantes B.V. van 17 februari 

2022 en 25 maart 2022 tegen de invorderingsbesluiten van 4 februari 

2022  en 25 maart 2022 en de bestreden besluiten te handhaven. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Quantes 

B.V.. 

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

beslissing op bezwaar volgens de uitzonderingsgrond van artikel 3.1 in 

samenhang met artikel 5.1 van de Wet open overheid  niet openbaar 

te maken.  

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

bezwaren van Quantes B.V. van 17 februari 2022 en 25 maart 2022. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Stolk Beslissing op bezwaar Van Woerden Recycling B.V. van 23 februari 2022 
tegen het besluit van 4 februari 2022 tot invordering van de van 
rechtswege verbeurde dwangsom vanwege het niet naleven van de last 
onder dwangsom van 4 februari 2021 
 

PZH-2022-807736867 Advies 

1. Ongegrond te verklaren, conform het advies van de 

bezwarencommissie, de bezwaren van Van Woerden Recycling B.V. 

van 23 februari 2022 tegen het invorderingsbesluit van 4 februari 

2022 en het bestreden besluit te handhaven. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Van 

Woerden Recycling B.V.. 

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

beslissing op bezwaar volgens de uitzonderingsgrond  van artikel 3.1 

in samenhang met artikel 5.1 van de Wet open overheid niet 

openbaar te maken. 

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

bezwaren van Van Woerden Recycling B.V. van 23 februari 2022. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF7 / Stolk Behandeling van het verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) over inzet interbestuurlijk toezicht inbreng 
basistakenpakket 
 

PZH-2022-808881601 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan de colleges van burgemeester en 

wethouders van de Zuid-Hollandse gemeenten waarin zij worden 

geïnformeerd over de uitvraag bij omgevingsdiensten naar de 

volledigheid van het basistakenpakket naar aanleiding van het verzoek 

van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. 

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

van burgemeester en wethouders van de Zuid-Hollandse gemeenten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Stolk Innovaties in de circulaire transitie en Subsidieregeling circulair Zuid-
Holland 
 

PZH-2022-806880244 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-beleidsnota 'Innovaties in de circulaire transitie; 

stimuleren doorbraakprojecten in Zuid-Holland'; 
2.  Vast te stellen de Subsidieregeling circulair Zuid-Holland; 
3.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij ter kennisname 

wordt aangeboden de GS-beleidsnota 'Innovaties in de circulaire 
transitie; stimuleren doorbraakprojecten in Zuid-Holland' en de 
subsidieregeling circulair Zuid-Holland; 

4.  Te bepalen dat de Subsidieregeling circulair Zuid-Holland wordt 
gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

5.  Vast te stellen de publiekssamenvatting voor de GS-beleidsnota 
'Innovaties in de circulaire transitie; stimuleren doorbraakprojecten in 
Zuid-Holland' en de Subsidieregeling circulair Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Baljeu Reactie GS op brief van Nederlandse Melkveehouders Vakbond 
 

PZH-2022-810366193 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-brief aan de Nederlandse Melkveehouders 

Vakbond.  
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan de 

Nederlandse Melkveehouders Vakbond. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF10 / Baljeu Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) par. 2.11 
Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie promotie Zuid-Holland 
2022 
 

PZH-2022-803284459  
 

Advies 

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

Zuid-Holland 2016 artikel 2.11.2; 

2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie 

promotie Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 40.000,00; 

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 artikel 2.11.2 en het 

Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie promotie Zuid-Holland 

2022 met een deelplafond van € 40.000,00; 

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

het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 

artikel 2.11.2 en het Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie 

promotie Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 40.000,00; 

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

van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 artikel 2.11.2 en het 

Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie promotie Zuid-Holland 

2022 met een deelplafond van € 40.000,00. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / Baljeu Beëindiging steun aan W2J 
 

PZH-2022-808490440 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Shell over beëindiging steun aan W2J 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan Shell 

over beëindiging steun aan W2J 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12 / Baljeu Vaststelling openstellingsstrategie Just Transition Fund 
 

PZH-2022-808969209 Advies 
1.  Vast te stellen de openstellingstrategie voor het Just Transition Fund 

Groot-Rijnmond; 
2.  Vast te stellen de Publiekssamenvatting openstellingstrategie Just 

Transition Fund Groot-Rijnmond. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF13 / Potjer Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) par. 2.3 
Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland 2022 
 

PZH-2022-807814341  
 

Advies 

1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad 

Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 200.000,00  

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

Staten worden geïnformeerd over het Openstellingsbesluit subsidie 

Natuur in de Stad Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 

200.000,00 

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

het Openstellingsbesluit subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland 2022 

met een deelplafond van € 200.000,00 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit 

subsidie Natuur in de Stad Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van 

€ 200.000,00 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF14 / Potjer Handelingsperspectief Bijenkasten en Reuzenbalsemien in de Biesbosch 
 

PZH-2022-806946417 Advies 

1. Vast te stellen GS brief aan PS aangaande voortgang 

handelingsperspectief. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over ‘Handelingsperspectief 

Bijen en Balsemien in de Biesbosch’. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF15 / Potjer Uitvoering en voorbereiding Natura 2000 maatregelen in 2022 
 

PZH-2022-810156792 
 

Advies 

1. Vast te stellen de GS brief “Uitvoering en voorbereiding Natura 2000 

maatregelen in 2022” gericht aan Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en Dunea. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief over 

uitvoering en voorbereiding Natura 2000 maatregelen in 2022. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 
 


