
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 juli 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering van 28 juni 2022 is vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Potjer Behandelvoorstel ‘Burgerberaad motie 1094’ 
 

PZH-2022-810015765 Advies 

1. Vast te stellen brief GS aan PS over de behandeling van motie 1094 

Burgerberaad Zuid-Holland  

2. Vast te stellen publiekssamenvatting over de behandeling van motie 

1094 Burgerberaad Zuid-Holland 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten: 
-in de derde alinea de tweede zin als volgt aan te passen: “De 
uitkomsten van het burgerberaad zullen worden aangeboden aan 
Provinciale Staten”; 
-in de derde alinea de derde zin te eindigen na “(…) lopen” en het 
resterende deel van deze zin te schrappen; 
-wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen. 
 

 
 

A2 / Stolk Monitor en routekaart naar een klimaatbestendige en waterrobuuste 
inrichting van ZH 
 

PZH-2022-806938857 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de eerste 

resultaten (nulmeting) van de Monitor Klimaatadaptatie worden 
toegelicht en een Routekaart naar een klimaatbestendige en 
waterrobuuste inrichting van Zuid-Holland wordt beschreven. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan Provinciale 
Staten waarin de eerste resultaten (nulmeting) van de Monitor 
Klimaatadaptatie worden toegelicht en een Routekaart naar een 
klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Zuid-Holland 
wordt beschreven. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om : 
-verdere ontwikkelingen en een nadere duiding van indicatoren toe te 
voegen; 
-in de brief aan Provinciale Staten bovenaan pagina 9 het kopje te 
wijzigen “doorkijk tot 2023”; 
-een zin toe te voegen waarin de bewustwording van mensen wordt 
onderstreept bijvoorbeeld, “Bovendien blijft de inzet op bewustwording 
van groot belang alsmede het bewegen om de juiste maatregelen te 
nemen.”, of woorden van gelijke strekking. 
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A3 / Zevenbergen Vrijgave PIP busbaan in de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk - 
LKN - voor wettelijk vooroverleg 
 

PZH-2022-808988120  
 

Advies 

1. Vrij te geven het concept ontwerp provinciaal inpassingsplan ‘HOV/ R-

net corridor LKN’ voor het wettelijk vooroverleg (art. 3.1.1. Besluit 

ruimtelijke ordening). 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over vrijgave concept 

ontwerp inpassingsplan HOV/R-net corridor LKN’. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
GS voorstel in het financieel en fiscaal kader aan te passen dat het om 
Ambitie 2 gaat. 

 
 

A4 / Koning 
 

Grootschalige langdurige opvang ontheemde Oekraïners en permanente 
woningbouw Bleizo-West 
 

PZH-2022-810731331 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief als beantwoording van het verzoek van de 

gemeente Lansingerland. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan PS als oplegger van het afschrift van de 

brief aan de gemeente Lansingerland aan PS. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief als 

beantwoording van het verzoek van de gemeente Lansingerland 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-in de brief aan Provinciale Staten in de laatste alinea de zin: “We (…) 
verwachten.” te verwijderen; 
-in de brief aan de gemeente Lansingerland tweede alinea de tweede zin 
te laten eindigen na “…wijze” en de rest van de zin te schrappen; 
-een (opleg)brief aan de gemeente Zoetermeer te maken waarbij de 
brief aan Lansingerland ter informatie wordt aangeboden. 
 

 
 

A5 / Koning Reactie minister op indicatief woonbod Zuid-Holland 

PZH-2022-811079116 Advies 

1.  Vast te stellen de GS brief aan PS, waarin GS haar reactie geeft op de 

brief van de minister. 

2.  Vast te stellen de GS brief aan de colleges van B&W van de 

gemeenten in Zuid-Holland, waarbij de gemeenten worden 

geïnformeerd over het vervolgproces ten aanzien van het indicatief 

woonbod Zuid-Holland. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin wordt aangegeven 

dat GS naar aanleiding van de brief van de minister PS informeert en 
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de gemeenten in Zuid-Holland informeert over het vervolgproces ten 

aanzien van het indicatief woonbod Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- in afstemming met de portefeuillehouder wijzigingen van 
ondergeschikt belang aan te brengen in de brief aan Provinciale Staten 
in de tekst bovenaan pagina 2 boven “Randvoorwaarden”; 
-tekst op te nemen/melding te maken dat het instrument van 
Flexwonen dat wordt ingezet voor spoedzoekers hetgeen ook van 
belang is in deze maatschappelijke opgave. 

 
 
 

A6 / Zevenbergen Besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai bij Partiële herziening 
PIP RijnlandRoute N206 Europaweg 
 

PZH-2022-808625580 Advies 

1. Vast te stellen het GS-besluit “Hogere grenswaarden 

wegverkeerslawaai ten behoeve van de Partiële herziening PIP 

RijnlandRoute N206 Europaweg”.   

2. Vast te stellen de Nota van Antwoord met betrekking tot de 

zienswijzen over het Besluit Hogere grenswaarden wegverkeerslawaai 

ten behoeve van Partiële herziening PIP RijnlandRoute N206 

Europaweg. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarmee het Besluit Hogere 

grenswaarden wegverkeerslawaai ten behoeve van Partiële herziening 

PIP RijnlandRoute N206 Europaweg bekend wordt gemaakt. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A7 / Zevenbergen Inpasssingsplan "Partiele herziening PIP RijnlandRoute N206 
Europaweg" 
 

PZH-2022-808395009 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel met betrekking tot het concept 

inpassingsplan “Partiële herziening Provinciaal Inpassingsplan 

RijnlandRoute N206 Europaweg”; 

2. Vast te stellen het concept inpassingsplan “Partiële herziening 

Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute N206 Europaweg”; 

3. Vast te stellen het concept van de nota van antwoord met betrekking 

tot de zienswijzen over het inpassingsplan “Partiele herziening 

Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute N206 Europaweg”; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarmee het besluit over het 

inpassingsplan “Partiële herziening Provinciaal Inpassingsplan 

RijnlandRoute N206 Europaweg” openbaar wordt gemaakt. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de tekst 
op de tweede pagina van het Statenvoorstel, derde alinea, t.a.v. 29 
woningen waarvoor sprake is van reconstructie te verduidelijken. 

 
 

A8 / Zevenbergen Doorvaartbreedte Lammebrug 
 

PZH-2022-810211375  
 

Advies 

1. In te stemmen met het afwijken van de in de Uitvoeringsregeling 

Vaarwegprofielen 2015 opgenomen doorvaartbreedte van 12 meter 

voor de nieuwe Lammebrug. 

2. Vast te stellen de minimale doorvaartbreedte van 10,50 meter voor 

de nieuwe Lammebrug 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit om af te 

wijken van de Uitvoeringsregeling vaarwegprofielen voor de 

doorvaartbreedte van de Lammebrug. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A9 / Koning Vaststelling Herziening Omgevingsbeleid m.b.t. Middengebied 
Zuidplaspolder 
 

PZH-2022-807377913 Advies 

1. Vast te stellen het gewijzigde provinciale Omgevingsprogramma met 

planidentificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2016x0404358PR-VA01; 

2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij de Herziening van de 

Omgevingsverordening Zuid-Holland voor de ontwikkeling van het 

Middengebied van de Zuidplaspolder met planidentificatienummer 

NL.IMRO.9928.DOSx2016x0804358VO-VA01 ter vaststelling wordt 

aangeboden aan Provinciale Staten; 

3. Te bepalen dat het Wijzigingsbesluit Omgevingsverordening Zuid-

Holland Middengebied Zuidplaspolder bekendgemaakt wordt in het 

Provinciaal Blad; 

4. Vast te stellen de Nota van Beantwoording m.b.t. de Herziening 

provinciaal omgevingsbeleid Ontwikkeling Middengebied 

Zuidplaspolder; 

5. Vast te stellen de aanvulling op het bijbehorende milieueffectrapport 

(MER) en deze voor toetsing voor te leggen aan de Commissie voor de 

milieueffectrapportage; 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit ‘Vaststelling 

Herziening provinciaal Omgevingsbeleid Ontwikkeling Middengebied 

Zuidplaspolder’. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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A10 / Koning Omgevingsverordening wijziging ontwikkeling middengebied 
Zuidplaspolder 
 

PZH-2022-807378781 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij de wijziging van de Zuid-

Hollandse Omgevingsverordening voor de ontwikkeling van het 

Middengebied van de Zuidplaspolder ter vaststelling wordt 

aangeboden aan Provinciale Staten; 

2. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Zuid-Hollandse 

Omgevingsverordening voor de ontwikkeling van het Middengebied 

van de Zuidplaspolder wordt bekendgemaakt door publicatie in het 

provinciaal blad; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit ‘Wijziging 

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening Ontwikkeling Middengebied 

Zuidplaspolder’. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A11 / Potjer Startnotitie Herziening Omgevingsbeleid module Wonen en Werken 
 

PZH-2022-810335752 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarmee de startnotitie Herziening 

Omgevingsbeleid module Wonen en Werken ter vaststelling wordt 

voorgelegd aan Provinciale Staten 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de startnotitie 

Herziening Omgevingsbeleid module Wonen en Werken 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Baljeu Gewijzigd Statenvoorstel vaststelling Module Nestgeluid 
 

PZH-2022- 808449048 Advies 
Vast te stellen het Gewijzigd Statenvoorstel vaststelling Module 
Nestgeluid 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Baljeu In afwijking van ligplaatsenbeleid vergunning verlenen voor een 
particuliere ligplaats langs de openbare oever van de Oude Rijn 
 

PZH-2022-810366107  

 
Advies 

1. In te stemmen met het afwijken van de ’Beleidsregel ontheffingen 

ligplaatsen Zuid-Holland’ ten aanzien van het innemen van een 

ligplaats langs de openbare oever van de Oude Rijn, ter hoogte van 

Buitenkerk 60 in Bodegraven;  
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2. Te verlenen een vergunning voor het innemen van een ligplaats langs 

de openbare oever van de Oude Rijn, ter hoogte van Buitenkerk 60 in 

Bodegraven; 

3. Vast te stellen de brief aan betrokkene over het verlenen van de 

vergunning met afschrift aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en 

het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden;  

4. Te bepalen dat een kennisgeving van het verlenen van de vergunning 

wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verlenen van de 

vergunning voor het innemen van een ligplaats langs de openbare 

oever van de Oude Rijn, ter hoogte van Buitenkerk 60 in Bodegraven; 
 
NB: Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken. Om ervoor te 
zorgen dat betrokkene als eerste op de hoogte wordt gesteld van het 
besluit wordt de vergunning op een later moment gepubliceerd.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Baljeu In afwijking van ligplaatsenbeleid vergunning verlenen voor een 
ligplaats in de veiligheidsstrook van de Delftse Schie te Rotterdam 
 

PZH-2022-810371422  
 

Advies 

1. In te stemmen met het afwijken van de ’Beleidsregel ontheffingen 

ligplaatsen Zuid-Holland’ ten aanzien van het innemen van een 

ligplaats die voor een beperkt deel is gelegen in de veiligheidsstrook 

van de Delftse Schie te Rotterdam;  

2. Te verlenen een vergunning voor het innemen van een ligplaats die 

voor een beperkt deel is gelegen in de veiligheidsstrook van de Delftse 

Schie te Rotterdam; 

3. Vast te stellen de brief aan betrokkene over het verlenen van de 

vergunning met afschrift aan de gemeente Rotterdam en het 

Hoogheemraadschap van Delfland;  

4. Te bepalen dat een kennisgeving van het verlenen van de vergunning 

wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verlenen van de 

vergunning voor het innemen van een ligplaats die voor een beperkt 

deel is gelegen in de veiligheidsstrook van de Delftse Schie te 

Rotterdam; 
 
NB: Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken. Om ervoor te 
zorgen dat betrokkene als eerste op de hoogte wordt gesteld van het 
besluit wordt de vergunning op een later moment gepubliceerd.  
 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 juli 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering van 28 juni 2022 is vastgesteld. 
 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Baljeu Wijziging Beleidsregels Depositiebank Haven Industrieel Complex 
 

PZH-2022-809024858 Advies 

1. Vast te stellen de wijziging van de Beleidsregels Depositiebank Haven 

Industrieel Complex. 

2. Te bepalen dat de wijziging van de Beleidsregels Depositiebank Haven 

Industrieel Complex bekend wordt gemaakt door plaatsing in het 

Provinciaal Blad.  

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

geïnformeerd over de wijziging van de Beleidsregels Depositiebank 

Haven Industrieel Complex; 

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

Beleidsregels Depositiebank Haven Industrieel wordt toegelicht. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Stolk Vaststellen openstelling Subsidieregeling regionale netwerken voor 
innovatie Zuid-Holland 2022 
 

PZH-2022-810094530 Advies 

1. Vast te stellen het Besluit openstelling Subsidieregeling regionale 

netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2022. 

2. Te bepalen dat het besluit tot openstelling Subsidieregeling regionale 

netwerken voor innovatie Zuid-Holland gepubliceerd wordt in het 

Provinciaal Blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vaststellen 

openstelling Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie 

Zuid-Holland 2022. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Stolk Instellen van beroep bij het ministerie van EZK tegen het verlenen van 
vier opsporingsvergunningen aardwarmte in de Leidse regio (Oude Rijn, 
Rijnland, Leiden 2 en Leiden 3). 
 

PZH-2022-809036140 Advies 
1.  Besluiten bij de rechtbank beroep in te dienen tegen de beslissingen 

van de Staatssecretaris van EZK op bezwaar (dd. 8-6-2022), waarbij de 
eerder genomen besluiten tot verlening van de 
opsporingsvergunningen Oude Rijn, Rijnland, Leiden 2 en Leiden 3 in 
stand zijn gehouden.  
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2.  In handen te geven het beroepsdossier aan advocatenkantoor AKD 
N.V. en dit kantoor machtigen Gedeputeerde Staten te 
vertegenwoordigen bij de rechtbank.  

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het beroep tegen de 
beslissingen op bezwaar van de Staatssecretaris van EZK.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Stolk Beslissing op bezwaar van Van Uffelen Advies namens Coöperatie 
Mobilisation for the Environment U.A. van 22 maart 2022 tegen het 
besluit van 14 maart 2022 tot afwijzing van het verzoek tot handhavend 
optreden tegen APH B.V. 
 

PZH-2022-808195430 Advies 

1. Conform het advies van de bezwarencommissie de bezwaren van Van 

Uffelen Advies namens Coöperatie Mobilisation for the Environment 

U.A. van 22 maart 2022 tegen het besluit van 14 maart 2022 tot het 

afwijzen van een handhavingsverzoek tegen APH B.V. ongegrond te 

verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 

2. 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.  

3. Conform het advies van de bezwarencommissie het verzoek van Van 

Uffelen Advies om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.  

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

Advies.   

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar 

aan Van Uffelen Advies. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Stolk Beslissing op bezwaar van De Faunabescherming tegen faunabeheerplan 
meeuwen 2022-2027 
 

PZH-2022-810136533 Advies 

1. De namens stichting De Faunabescherming ingediende bezwaren 

ongegrond te verklaren 

2. Het besluit van 15 maart 2022, met kenmerk PZH-2022-800151932, 

tot goedkeuring van het Faunabeheerplan Meeuwen Havengebieden 

van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022-2027 te handhaven. 

3. Vast te stellen de beslissing op het bezwaar van De Faunabescherming 

tegen faunabeheerplan meeuwen 2022-2027 

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

beslissing op bezwaar volgens de uitzonderingsgrond van artikel 3.1 in 
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samenhang met artikel 5.1 van de Wet open overheid niet openbaar 

te maken.  

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beslissing op het 

bezwaar van De Faunabescherming tegen faunabeheerplan meeuwen 

2022-2027 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Stolk Beslissing op bezwaar van Natuur- en Vogelwacht Biesbosch tegen 
faunabeheerplan meeuwen 2022-2027 
 

PZH-2022-810262950 Advies 

1. De namens Natuur- en Vogelwacht Biesbosch ingediende bezwaren 

ongegrond te verklaren 

2. Het besluit van 15 maart 2022, met kenmerk PZH-2022-800151932, 

tot goedkeuring van het Faunabeheerplan Meeuwen Havengebieden 

van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022-2027 te handhaven. 

3. Vast te stellen de beslissing op het bezwaar van Natuur- en 

Vogelwacht Biesbosch tegen faunabeheerplan meeuwen 2022-2027 

4. 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.  

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beslissing op het 

bezwaar van Natuur- en Vogelwacht Biesbosch tegen 

faunabeheerplan meeuwen 2022-2027 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Stolk Beslissing op bezwaar van KNNV afdeling Hollandse Delta tegen 
faunabeheerplan meeuwen 2022-2027 
 

PZH-2022-810265592 Advies 

1. De namens KNNV afdeling Hollandse Delta ingediende bezwaren 

ongegrond te verklaren 

2. Het besluit van 15 maart 2022, met kenmerk PZH-2022-800151932, 

tot goedkeuring van het Faunabeheerplan Meeuwen Havengebieden 

van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022-2027 te handhaven. 

3. Vast te stellen de beslissing op het bezwaar van KNNV afdeling 

Hollandse Delta tegen faunabeheerplan meeuwen 2022-2027 

4. 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.  
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5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beslissing op het 

bezwaar van KNNV afdeling Hollandse Delta tegen faunabeheerplan 

meeuwen 2022-2027 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / De Zoete Jaarverslag 2021 van de Functionaris voor Gegevensbescherming 
 

PZH-2022-807640617 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het jaarverslag 

2021 van de Functionaris voor Gegevensbescherming. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Jaarverslag 2021 van 

de Functionaris voor Gegevensbescherming. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12 / De Zoete Wijzigingsregeling verduurzaming bedrijventerreinen 2022 
 

PZH-2022-808189427  
 

Advies 
1.  Vast te stellen het Besluit van gedeputeerde staten tot wijziging van 

de Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland in 
verband met actualisatie; 

2.  Vast te stellen de GS brief aan PS waarbij het besluit tot wijziging van 
de Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland 
ter kennisname wordt aangeboden; 

3.  Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 
verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland wordt gepubliceerd in 
het provinciaal blad; 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting voor het besluit tot wijziging 
van de Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-
Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
tweede zin van de tweede alinea in de brief aan Provinciale Staten en in 
de publiekssamenvatting het “leiden tot een lagere milieubelasting” 
niet op te nemen. 

 
 

CF13 / De Zoete Intentieverklaring Restauratie Rijkscollectie Zwammerdam schepen en 
Nationaal Romeins Scheepvaart Museum 
 

PZH-2022-810239542 Advies 
1.  Vast te stellen de Intentieverklaring ‘Restauratie Rijkscollectie 

Zwammerdam schepen en Nationaal Romeins Scheepvaart Museum 
(inclusief UNESCO Limes Visitor hub en entree Museumpark Archeon’ 
tussen de provincie Zuid-Holland en de staatssecretaris van Onderwijs, 
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Cultuur en Wetenschap (Cultuur en Media), de gemeente Alphen aan 
den Rijn en de Stichting Museumpark Archeon; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting ‘Intentieverklaring 
Restauratie Rijkscollectie Zwammerdam schepen en Nationaal 
Romeins Scheepvaart Museum (inclusief UNESCO Limes Visitor hub en 
entree Museumpark Archeon)’. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldig besluitvorming 
door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, 
is het advies aan hem een machtiging af te geven aan gedeputeerde W.H. 
de Zoete-van der Hout, om de Intentieverklaring Restauratie Rijkscollectie 
Zwammerdam schepen & Nationaal Romeins Scheepvaart Museum 
(inclusief UNESCO Limes Visitor hub en entree Museumpark Archeon) met 
de staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Cultuur en 
Media), de gemeente Alphen aan den Rijn en de Stichting Museumpark 
Archeon te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF14 / Koning Benoeming leden adviescommissie subsidieregeling Challenge 
Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland 
 

PZH-2022-810127129 Advies 

1. Vast te stellen de benoeming van de leden van de onafhankelijke 

externe adviescommissie Challenge Toekomstbestendige 

Woningbouw Zuid-Holland voor een periode van 1 jaar. 

2. Vast te stellen de benoemingsbrieven waarmee de leden van de 

adviescommissie voor de subsidieregeling Challenge 

Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland van hun benoeming 

in kennis worden gesteld.  

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

leden van de adviescommissie voor de subsidieregeling Challenge 

Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF15 / Zevenbergen Jaarverslag bezwarencommissie 2021 
 

PZH-2022-810016038 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee het 

jaarverslag van de bezwarencommissie 2021 ter kennisname aan 
Provinciale Staten wordt gezonden. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel aanbieding 
Jaarverslag Bezwarencommissie aan PS 2021. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF16 / Zevenbergen Integrale herziening Subsidieregeling Mobiliteit 
 

PZH-2022-807205003 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

mobiliteit Zuid-Holland 2017 middels een integrale herziening. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake het besluit tot 

wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 middels 
een integrale herziening. 

3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 
mobiliteit Zuid-Holland 2017 middels een integrale herziening wordt 
gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging 
van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 middels een 
integrale herziening 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF17 / Smit Uitvoering en dekking motie 1045 Zuid-Hollandse Veteranen 
 

PZH-2022-810759754 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de uitvoering 

en dekking motie 1045 Zuid-Hollandse Veteranen. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan 

Provinciale Staten over de uitvoering en dekking motie 1045 Zuid-
Hollandse Veteranen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF18 / Potjer Stand van zaken datum inwerkingtreding van de Omgevingswet 
 

PZH-2022-810764955 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan PS waarin zij geïnformeerd worden over de 

stand van zaken van de inwerkingtredingsdatum van de 

Omgevingswet 

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

stand van zaken van de inwerkingtredingsdatum van de 

Omgevingswet 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om, nadat 
de stemming in de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden, Provinciale 
Staten middels de brief over de stand van zaken van de 
inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet te informeren.  
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SV1 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3859 van PvdD en D66 met betrekking tot 
Waterkwaliteitscrisis 
 

PZH-2022-810545951 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3859 van PvdD en D66 

met betrekking tot Waterkwaliteitscrisis Nederland. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

Statenvragen 3859 van PvdD en D66 met betrekking tot 
Waterkwaliteitscrisis Nederland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het 
antwoord op vraag 2 en vraag 6 af te stemmen met de 
portefeuillhouder(s).  

 
 

SV2 / Baljeu Beantwoording statenvragen 3860 van SP met betrekking tot Kaalslag 
bij Waterbus 
 

PZH-2022-810207709 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording statenvragen 3860 van SP met 

betrekking tot Kaalslag bij Waterbus. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording 

statenvragen 3860 van SP met betrekking tot Kaalslag bij Waterbus 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 /Baljeu Beantwoording Statenvragen 3861 JA21 - PAS meldingen 
 

PZH-2022-810232388 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3861 van JA21 

inzake PAS-meldingen; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3861 van JA21 inzake PAS-meldingen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Koning Beantwoording Statenvragen 3862 van 50PLUS m.b.t. perspectief voor 
Valkenhorst 
 

PZH-2022-810153322 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording  van de Statenvragen met betrekking 

tot perspectief voor Valkenhorst. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen met betrekking tot perspectief voor 

Valkenhorst. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om eerdere 
antwoorden t.a.v. vragen op dit dossier als bijlage(n) mee te sturen. 

 
 

SV5 / Zevenbergen Beantwoording van de Statenvragen 3863 van SP, PVV, CU & SGP, CDA, 
GroenLinks, PvdA, VVD, DENK, 50PLUS, PvdD en D66 met betrekking tot 
Halvering dienstverlening DMG 
 

PZH-2022-810731521 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3863 van SP, 

PVV, CU & SGP, CDA, GroenLinks, PvdA, VVD, DENK, 50PLUS, PvdD en 
D66 met betrekking tot Halvering dienstverlening DMG. 

2.  Vast te publiekssamenvatting over de beantwoording van de 
Statenvragen 3863 van SP, PVV, CU & SGP, CDA, GroenLinks, PvdA, 
VVD, DENK, 50PLUS, PvdD en D66 met betrekking tot Halvering 
dienstverlening DMG. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


