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A1 / De Zoete Eindrapportage Renovatie Gebouw C 
 

PZH-2022-812084204 Advies 
1.  Vast te stellen de eindrapportage van GS aan PS inzake de renovatie 

van Gebouw C. 
2.  Vast te stellen de brief aan PS inzake de eindrapportage inzake de 

renovatie van Gebouw C. 
3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan PS inzake 

de eindrapportage van de renovatie van Gebouw C. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten: 
- Meer gepaste trots op het bereikte resultaat te laten 

doorschemeren; 
- Te verduidelijken dat de kosten voor het schoonmaken van glas niet 

onder het beheer- en onderhoudscontract vallen dat voor vijftien 
jaar bij de aannemer is belegd; 

- Op te nemen dat bij elke verbouwing zoals deze er nog afwerk- en 
inwerkpunten zijn; 

- De laatste zin van de vierde paragraaf op pagina 2 te verwijderen. 

 
 

A2 / Koning Vaststelling Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen 
 

PZH-2022-813337166 Advies 
1.  Vast te stellen in concept de wijziging van het Omgevingsprogramma 

Zuid-Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid 
Module Ruimte en Wonen, met planidentificatienummer 
DOSx2016x0304358PR-VA01 

2.  Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee in het kader van de 
Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen ter 
vaststelling wordt aangeboden:  
- de Nota van Beantwoording,  
- de wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-Holland met 

planidentificatienummer DOSx2016x0904358SV-VA01 
- de wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland met 

planidentificatienummer DOSx2016x0704358VO-VA01 
en waarmee ter kennisname wordt aangeboden de concept wijziging 
van het Omgevingsprogramma 

3.  Te bepalen dat de Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en 
Wonen na vaststelling in Provinciale Staten wordt gepubliceerd 
volgens de wettelijke eisen. 

4.  Te bepalen dat de wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-
Holland na vaststelling in Provinciale Staten wordt bekendgemaakt in 
het Provinciaal Blad. 

5.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de 
Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen.  

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
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- In het Statenvoorstel te verduidelijken dat de vaststelling van de 
Module Nestgeluid op korte termijn in de Staten zal worden 
besproken. 

- In de Nota van Beantwoording positief te reageren op de zienswijze 
van de gemeente Rotterdam. 

- In de Omgevingsvisie meervoudig ruimtegebruik toe te voegen als 
een voorbeeld van functiemenging.  

 
 

A3 / Koning Vaststellen Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening module 
ruimte en wonen 
 

PZH-2022-813651811 Advies 
1.  Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee de Wijziging Zuid-

Hollandse Omgevingsverordening module ruimte en wonen ter 
vaststelling wordt voorgelegd aan Provinciale Staten 

2.  Te bepalen dat de Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 
module ruimte en wonen, na vaststelling wordt bekendgemaakt in 
het Provinciaal Blad 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Wijziging Zuid-
Hollandse Omgevingsverordening, module ruimte en wonen 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Wijzigingen aan te brengen dienovereenkomstig met de 

machtigingen die zijn verleend bij A2 Vaststelling Herziening 
Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen. 

 
 

A4 /  Baljeu Voorstel tot uitwerking beleid Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

PZH-2022-813998210 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief inzake Voorstel tot uitwerking beleid 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over GS-brief inzake Voorstel 

tot uitwerking beleid Weerstandsvermogen en risicobeheersing  
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A5 / Baljeu Inzet provinciale uitvoeringskosten Nationaal Programma Landelijk 
Gebied en ontwikkelrichting Noordse dorpsweg 29 te Nieuwkoop 
 

PZH-2022-806745323 Advies 
1.  De aankoop van het erf en gebouwen, Noordse Dorpsweg 29 te 

Noorden, te financieren uit de provinciale uitvoeringskosten NPGL. 
2.  Te kiezen voor ontwikkelingsscenario 3 voor het erf en gebouwen 

Noordse Dorpsweg 29 te Nieuwkoop, met een goede landschappelijk 
inpassing. 
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3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over inzet Provinciale 
uitvoeringskosten Nationaal Programma Landelijk Gebied en 
ontwikkelrichting Noordse Dorpsweg 29 te Nieuwkoop. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
GS-voorstel: 
- De niet gekozen scenario’s te verwijderen en de 

publiekssamenvatting dienovereenkomstig te wijzigen. 
- Toe te voegen dat de publiekrechtelijke toetsing van de 

woningbouwplannen nog zal volgen. 

 
 

A6 / Koning Vaststelling proactieve aanwijzingen voor gemeenten Noordwijk en 
Lansingerland 
 

PZH-2022-813637023 Advies 
1. Vast te stellen de Nota van beantwoording zienswijzen Noordwijk. 
2. Vast te stellen de Nota van beantwoording zienswijzen Lansingerland. 
3. Vast te stellen de proactieve aanwijzing voor de gemeente Noordwijk, 

onder het voorbehoud dat de reacties uit Provinciale Staten geen 
aanleiding geven tot heroverweging van het genoemde besluit. 

4. Vast te stellen de proactieve aanwijzing voor de gemeente 
Lansingerland, onder het voorbehoud dat de reacties uit Provinciale 
Statengeen aanleiding geven tot heroverweging van het genoemde 
besluit. 

5. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten (PS) waarin zij 
geïnformeerd worden over de vaststelling van de proactieve 
aanwijzingen. 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de 
proactieve aanwijzingen. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om 
wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen. 

 
 

CF1 / De Zoete Verhogen deelplafond 2022 subsidieregeling MIT paragraaf 4 en 5 RenD 
samenwerkingsprojecten 
 

PZH-2022-810107635 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot het verhogen van het deelplafond voor 

de Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid- 
Holland met € 1.408.000,-, van € 8.452.000,- naar € 9.860.000,- 
bedoeld voor het instrument R&D samenwerkingsprojecten zoals 
opgenomen in het paragraaf 4 en 5 van de subsidieregeling, waarbij 
maximaal 50% van dit deelplafond verleend wordt aan R&D 
samenwerkingsprojecten als bedoeld in paragraaf 5; 

2. Te bepalen dat de vaststelling van het deelplafond voor de R&D 
samenwerkingsprojecten van de subsidieregeling MKB 
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innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland wordt gepubliceerd in 
het Provinciaal Blad; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verhoging van het 
deelplafond R&D samenwerkingsprojecten van de subsidieregeling 
MKB Innovatiestimulering Topsectoren. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / De Zoete Benoeming leden deskundigencommissie MIT RenD 2022 
 

PZH-2022-810651376 Advies 
1. Te bepalen er twee nieuwe leden voor de onafhankelijke externe 

deskundigencommissie R&D voor de subsidieregeling MKB 
Innovatiestimulering Topsectoren worden benoemd. 

2. Vast te stellen de brieven waarmee deze leden van de 
deskundigencommissie R&D voor de subsidieregeling MKB 
Innovatiestimulering Topsectoren van hun benoeming in kennis 
worden gesteld.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de benoeming van de 
leden van de deskundigencommissie R&D voor de subsidieregeling 
MKB Innovatiestimulering Topsectoren. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Zevenbergen GS-brief aan gemeente Katwijk N206 ir. G. Tjalmaweg toepassing extra 
Beaumix 
 

PZH-2022-812805369 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan de gemeente Katwijk “N206 Ir. G. 

Tjalmaweg toepassing extra Beaumix” waarmee de vragen van de 
gemeente Katwijk d.d. 1 juli 2022 worden beantwoord over het 
toepassen van extra Beaumix door de aannemer van de N206 ir. G. 
Tjalmaweg; 

2. Vast te stellen GS-brief aan PS “GS brief aan gemeente Katwijk N206 
ir. G. toepassing extra Beaumix” waarmee PS actief geïnformeerd 
worden over de GS-brief “N206 Ir. G. Tjalmaweg toepassing extra 
Beaumix” die aan de gemeente Katwijk gestuurd is.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarmee het besluit over de 
GS-brief “N206 Ir. G. Tjalmaweg toepassing extra Beaumix” en de GS-
brief aan PS “GS brief aan gemeente Katwijk N206 ir. G. toepassing 
extra Beaumix” openbaar wordt gemaakt. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan de gemeente Katwijk bij de beantwoording op vraag 

5 toe te voegen dat de toepasbaarheid van het middel en 
beschikbare volumes hier ook meewogen conform eerder 
verzonden informatie. 
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CF4 / Zevenbergen Wijzigingsbesluit Subsidieregeling mobiliteit (SRM) Zuid-Holland 
 

PZH-2022-811931818 Advies 
1. Vast te stellen het Wijzigingsbesluit Subsidieregeling mobiliteit (SRM) 

Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Wijzigingsbesluit 

Subsidieregeling mobiliteit (SRM) Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Zevenbergen Halteverbeterplan provinciale bushaltes 2022-2030 
 

PZH-2022-807204926 Advies 
1. Vast te stellen de Haltevisie Zuid-Holland 2022 
2. Vast te stellen het Halteverbeterplan provinciale bushaltes 2022-2030 
3. Vast te stellen de brief aan PS over de Haltevisie Zuid-Holland en 

Halteverbeterplan provinciale bushaltes 2022-2030 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Haltevisie Zuid-

Holland en Halteverbeterplan provinciale bushaltes 2022-2030 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om 
meekoppelkansen voor groene daken te benoemen in het 
Halteverbeterplan. 

 
 

CF6 /Zevenbergen Overeenkomst Provincie Putoptie overnameregeling in de 
Overeenkomst Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden 
 

PZH-2022-813426810 Advies 
1. Aan te gaan de Overeenkomst Provincie Putoptie met Blue Amigo 

Waterborne Public Transport Netherlands B.V. als onderdeel van de 
overnameregeling in de Overeenkomst Personenvervoer over Water 
Rotterdam – Drechtsteden. 

2. Vast te stellen de Publiekssamenvatting bij het besluit om de 
Overeenkomst Provincie Putoptie met Blue Amigo Waterborne Public 
Transport Netherlands B.V. aan te gaan als onderdeel van de 
overnameregeling in de Overeenkomst Personenvervoer over Water 
Rotterdam – Drechtsteden. 

 
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 mevrouw J.N. Baljeu, 
gedeputeerde Vervoer over Water van de Provincie Zuid-Holland, om de 
Overeenkomst Provincie Putoptie met Blue Amigo Waterborne Public 
Transport Netherlands B.V.  namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Zevenbergen Overeenkomst Damen Optie overnameregeling in de Overeenkomst 
Personenvervoer over Water Rotterdam Drechtsteden 
 

PZH-2022-813435069 Advies 
1 Aan te gaan de Overeenkomst Damen Putoptie met Damen Securities 

B.V. als onderdeel van de overnameregeling in de Overeenkomst 
Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden. 

2 Vast te stellen de Publiekssamenvatting bij het besluit om de 
Overeenkomst Damen Putoptie met Damen Securities B.V. aan te 
gaan als onderdeel van de overnameregeling in de Overeenkomst 
Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden. 

 
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 mevrouw J.N. Baljeu, 
gedeputeerde Vervoer over Water van de Provincie Zuid-Holland, om de 
Overeenkomst Damen Putoptie met Damen Securities B.V. namens de 
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 /Potjer Beantwoording statenvragen 3865 PvdD Monitoringsplan vogels 
windpark Maasvlakte 2 
 

PZH-2022-811833619 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3865 van 

de PvdD over het monitoringsplan vogels voor windpark Maasvlakte 
2; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
Beantwoording schriftelijke vragen 3865 - PvdD over het 
monitoringsplan vogels voor windpark Maasvlakte 2. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Koning Beantwoording statenvragen 3878 van PVV over TristateCity en Zuid-
Hollands beleid 
 

PZH-2022-813980361 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3878 van de 

PVV met betrekking tot TristateCity en Zuid-Hollands beleid. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3878 van PVV met betrekking tot 
TristateCity en Zuid-Hollands beleid. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

SV3 / Zevenbergen Beantwoording schriftelijke Statenvragen 3880 JA21 - Weghalen 
boerenprotest vlaggen 
 

PZH-2022-813990470 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke Statenvragen 

3880 van JA21 met betrekking tot "Weghalen boerenprotest 
vlaggen". 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
schriftelijke Statenvragen 3880 van JA21 met betrekking tot 
"Weghalen boerenprotest vlaggen". 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3881 van PvdD, SP, D66 en 50Plus met 
betrekking tot uitval OV Qbuzz 
 

PZH-2022-813880401 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3881 van 

PvdD, SP, D66 en 50Plus met betrekking tot uitval OV Qbuzz. 
2.  Vast te publiekssamenvatting over de beantwoording van de 

Statenvragen Statenvragen 3881 van PvdD, SP, D66 en 50Plus met 
betrekking tot uitval OV Qbuzz. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV5 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3873 PVV - Gehaaste stikstofplannen 
kabinet Rutte IV gebouwd op drijfzand 
 

PZH-2022-813918066 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3873 van de 

PVV - Gehaaste stikstofplannen kabinet Rutte IV gebouwd op 
drijfzand; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Statenvragen 3873 van 
de PVV - Gehaaste stikstofplannen kabinet Rutte IV gebouwd op 
drijfzand. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
beantwoording op vraag 1 toe te voegen dat  
- Het de huidige wet is die uitgaat van 74% onder KDW in 2035; 
- Niet het kabinet maar fracties in het coalitieakkoord tot 

overeenstemming zijn gekomen dat de deadline naar 2030 wordt 
verplaatst. 

 


