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A1 / Zevenbergen Onderhandse gunning openbaar vervoer noodconcessie Zuid-Holland 
Noord 2022-2024 
 

PZH-2022-811176510 Advies 
1. Te gunnen aan Arriva Personenvervoer Nederland BV de concessie 

Zuid-Holland Noord 2022-2024 voor de periode 11 december 2022 tot 
uiterlijk 14 december 2024. 

2. Vast te stellen het Programma van Eisen “Onderhandse gunning 
concessie openbaar vervoer over de weg Zuid-Holland Noord 2022-
2024”. 

3. Vast te stellen de Concessiebeschikking “Inzake het verrichten van 
openbaar vervoer over de weg Zuid-Holland Noord 2022-2024”. 

4. Vast te stellen de brief aan Arriva Personenvervoer Nederland BV met 
kenmerk PZH-2022-811176510. 

5. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten “Onderhandse gunning 
openbaar vervoer noodconcessie Zuid-Holland Noord“ met kenmerk 
PZH-2022-811176510. 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A2 / Zevenbergen Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek 
 

PZH-2022-813871273 
 

Advies 
1. Vast te stellen de Aanbiedingsbrief voorstel mobiliteitsmaatregelen 

Noordelijke Duin- en Bollenstreek aan Provinciale Staten, met het 
besluitnummer PZH-2022-813871273 

2. Vast te stellen het Statenvoorstel Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke 
Duin- en Bollenstreek, met het besluitnummer PZH-2022-813871273, 
waarin Provinciale Staten wordt voorgesteld om het 
investeringskrediet van € 27,2 miljoen in het PZI 2023-2039 te 
verhogen tot € 47,2 miljoen, te activeren in 2026 (of 2027). De extra 
kapitaallasten (rente en afschrijving over de verhoging van € 20 
miljoen) van € 0,7 miljoen per jaar te verwerken in de 
meerjarenraming van de Begroting 2023 voor een periode van 30 jaar.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het Statenvoorstel 
Mobiliteits-maatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek, met het 
besluitnummer PZH-2022-813871273 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
stukken: 

- Aan te geven dat er ten minste 10 miljoen beschikbaar is voor 
fietsmaatregelen; 

- De herkomst en optelsom van de kosten van de verschillende 
maatregelen te verduidelijken; 

- Het participatietraject te benoemen; 
- Toe te voegen hoeveel en hoe de regio bijdraagt. 
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A3 / Stolk  Vaststellen openstelling en deelplafonds Campusregeling 2022 
 

PZH-2022-810653445 Advies 
1. Vast te stellen het Besluit openstelling en deelplafonds 

Subsidieregeling campussen Zuid-Holland 2022. 
2. Te bepalen dat het besluit tot openstelling en deelplafonds 

Subsidieregeling campussen Zuid-Holland gepubliceerd worden in het 
Provinciaal Blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit openstelling 
en deelplafonds Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland najaar 
2022.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A4 / Koning WarmtelinQ Rijswijk-Leiden aanlandlocatie 
 

PZH-2022-810846200 Advies 
1.  Vast te stellen het Statenvoorstel WarmtelinQ Rijswijk-Leiden 

aanlandlocatie, waarin Provinciale Staten gevraagd worden om: 
A. het besluit van Provinciale Staten van 22 september 2021 (PS besluit 
nr. 7388) om een Provinciaal inpassingsplan op te stellen, inclusief een 
m.e.r.-procedure voor WarmtelinQ Rijswijk-Leiden, aan te vullen met 
het besluit om de aanlandlocatie ten westen van Leiden toe te voegen 
aan de scope van het project; 
B. Gedeputeerde Staten de bevoegdheden te geven om de voorlopige 
scope van het PIP vast te stellen bij de besluitvorming over de 
voorkeursalternatieven (VKA’s) voor het leidingtracé en de 
aanlandlocatie indien de Omgevingswet op 1 januari 2023 niet in 
werking is getreden; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het statenvoorstel 
WarmtelinQ Rijswijk-Leiden aanlandlocatie. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A5 / Potjer Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2022 
 

PZH-2022-801821844 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee de Wijziging Zuid-

Hollandse Omgevingsverordening 2022 ter vaststelling wordt 
aangeboden aan provinciale staten, inclusief: 
o geo-informatieobjecten (kaarten) in een IMRO-GML-bestand te 

raadplegen in een plannenviewer; 
o wijzigingen van de toelichting bij de Zuid-Hollandse 

Omgevingsverordening. 
o een versie van de ZHOV waarin met revisies is aangegeven welke 

onderdelen wijzigen; 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 30 AUGUSTUS 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 23 augustus 2022 vastgesteld. 
 
 

2. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening 2022 na besluitvorming door provinciale 
staten wordt bekendgemaakt door publicatie in het provinciaal blad. 

3. Als (aanvullend) serviceproduct de Wijziging Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening 2022 aan te bieden aan het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet via de daarvoor bestemde STOP-TPOD standaarden, 
mits daarvoor de techniek voldoende werkt in de oefenperiode. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit ‘Wijziging 
Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2022 (Wijziging ZHOV 2022)’. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A6 / Potjer Voorbereidingsbesluit Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 
2022 grondwaterkwaliteit 
 

PZH-2022-806878656 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee het Voorbereidingsbesluit 

Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2022 
grondwaterkwaliteit ter vaststelling wordt aangeboden aan 
provinciale staten. 

2. Te bepalen dat het Voorbereidingsbesluit Wijziging Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening 2022 grondwaterkwaliteit na vaststelling door 
provinciale staten wordt bekendgemaakt door publicatie in het 
provinciaal blad. 

3. Als (aanvullend) serviceproduct het Voorbereidingsbesluit Wijziging 
Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2022 grondwaterkwaliteit aan 
te bieden aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet via de daarvoor 
bestemde STOP-TPOD standaarden, mits daarvoor de techniek 
voldoende werkt in de oefenperiode. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het 
Voorbereidingsbesluit Wijziging Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening 2022 grondwaterkwaliteit. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A7 / Potjer Partnerovereenkomst Stichting G1000.nu en provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2022-813303957 Advies 
1. Aan te gaan de partnerovereenkomst met Stichting G1000.nu; 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden 

geïnformeerd over het aangaan van de partnerovereenkomst met 
Stichting G1000.nu 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de partnerovereenkomst 
met Stichting G1000.nu 

 

Besluit Ingetrokken. 
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A8 / Baljeu Behandelvoorstel moties NPLG, stikstof en landbouw 
 

PZH-2022-812931115 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten 

geïnformeerd worden over het behandelvoorstel voor de moties 1103, 
1105, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114 en 1116.  

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de Staten 
worden geïnformeerd over de evaluatie van het Groene Cirkel beleid 
naar aanleiding van motie 1104.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel van 
de moties 1103, 1105, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114 en 1116 en 
de evaluatie van het Groene Cirkel beleid naar aanleiding van motie 
1104.  

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In het GS voorstel en de inleiding van de brief aan PS te 

verhelderen wat het NPLG inhoudt, conform de tekst die is 
opgenomen in de begroting; 

- In de inleiding van de GS brief aan PS op te nemen dat er nog 
veel onzekerheden zijn die invloed zullen hebben op de verdere 
uitvoering van deze moties, met als voorbeeld de discussie die 
momenteel binnen het Rijk plaatsvindt; 

- In de brief aan PS bij Motie 1105 de tekst te verduidelijken met 
betrekking tot het realiseren van de natuurdoelen; 

- In de brief aan PS toe te voegen dat water en bodem leidend zijn 
bij ruimtelijke inrichting; 

- In de brief over de evaluatie van het Groene Cirkels beleid op 
pagina 5 de passage ‘het model dat dominant is’ te vervangen 
door ‘het model dat nu als gangbaar beschouwd wordt’; 

- Wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen in de 
stukken en de publiekssamenvatting. 
 

 
 

CF1 / Stolk Aanbiedingsbrief Adviesrapport Biobased (Ver)bouwen Veenweiden 
 

PZH-2022-814368652 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij ter kennisname 

het Adviesrapport Biobased (Ver)bouwen Veenweiden Casus 
Nieuwkoop wordt aangeboden; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting Adviesrapport Biobased 
(Ver)bouwen Veenweiden 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om te 
verduidelijken dat de geschetste voorbeelden slechts voorbeelden zijn. 
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CF2 / Baljeu Reactie op brief Hardinxveld-Giessendam over startnotitie NPLG 
 

PZH-2022-813278742 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam 

in reactie op haar brief aan de Provincie Zuid-Holland over de 
Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied van minister Van 
der Wal en de brief Perspectieven voor agrarische ondernemers van 
minister Staghouwer. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de brief aan de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot 
vaststelling van de brief aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Baljeu Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Zuid-Holland 
2022 
 

PZH-2022-811540610 Advies 
1.   Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale 

belastingen Zuid-Holland 2022; 
2.  Te bepalen dat het Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale 

belastingen Zuid-Holland 2022 wordt bekendgemaakt door publicatie 
in het provinciaal blad. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het Aanwijzingsbesluit 
functionarissen provinciale belastingen Zuid-Holland 2022. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Baljeu Warmtebedrijf Holding B.V.  Openbaar maken GS-voorstellen 
 

PZH-2022-810343016 Advies 
1. De volgende documenten actief openbaar te maken: 

a) Besluit van 26 februari 2018, PZH-2018-638722379: GS-voorstel 
b) Besluit van 6 maart 2018, PZH-2018-6444187222: GS-voorstel 
c) Besluit van 20 maart 2018, PZH-2018-642647655: GS-voorstel 
d) Besluit van 17 april 2018, PZH-2018-646676912: GS-voorstel 
e) Besluit van 9 april 2019, PZH-2019-688704353: GS-voorstel 
f) Besluit van 21 mei 2019, PZH-2019-692878437: GS-voorstel 
g) Besluit van 26 juni 2019, PZH-697471979: GS-voorstel  
h) Besluit van 1 juli 2019, PZH-2019-698554539: GS-voorstel 
i) Besluit van 23 juli 2019, PZH-2019-701128421: GS-voorstel 
j) Besluit van 23 juli 2019, PZH-2019-701163555: GS-voorstel 
k) Besluit van 25 juli 2019, PZH-2019-700805231: GS-voorstel 
l) Besluit van 14 september 2019, PZH-2019-706023655: GS-voorstel  
m) Besluit van 1 oktober 2019, PZH-2019-709495454: GS-voorstel 
n) Besluit van 17 december 2019, PZH-2019-719447109: GS-voorstel 
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o) Besluit van 9 juni 2020, PZH-2020-741562359: GS-voorstel 
p) Besluit van 15 september 2020, PZH-2020-751110094: GS-voorstel 
q) Besluit van 17 november 2020, PZH-2020-757433633: GS-voorstel 

2. Met toepassing van artikel 3, onder a en c, alsmede artikel 4, van de 
Beleidsregel actieve openbaarheid 2017, alsmede artikel 5.1, onder c, 
en artikel 5.2, onder b, e en f, te bepalen dat de volgende documenten 
met betrekking tot het warmtedossier niet actief openbaar worden 
gemaakt: 
a) Besluit van 22 januari 2019, PZH-2019-678224553: GS-voorstel 
b) Besluit van 16 april 2019, PZH-2019-689213912: GS-voorstel 

3. Met toepassing van artikel 3, onder a en c, alsmede artikel 4, van de 
Beleidsregel actieve openbaarheid 2017, alsmede artikel 5.1, onder c, 
en artikel 5.2, onder b, e en f, van de Wet open overheid, te bepalen 
dat de volgende documenten met betrekking tot Warmtebedrijf 
Holding B.V. niet actief openbaar worden gemaakt: 
a) Besluit van 26 februari 2018, PZH-2018-640220080: GS-voorstel en 

bijlagen 
b) Besluit van 13 maart 2018, PZH-2018-642525099: GS-voorstel en 

bijlagen  
c) Besluit van 20 maart 2018, PZH-2018-643172351: GS-voorstel en 

bijlagen 
d) Besluit van 27 maart 2018, PZH-2018-643845312: GS-voorstel en 

bijlagen 
e) Besluit van 27 maart 2018, PZH-2018-643850086: GS-voorstel en 

bijlagen 
f) Besluit van 3 april 2018, PZH-2018-644764846: GS-voorstel en 

bijlagen 
g) Besluit van 15 januari 2019, PZH-2019-677195086: GS-voorstel en 

bijlagen 
h) Besluit van 15 januari 2019, PZH-2019-677265220: GS-voorstel en 

bijlagen 
i) Besluit van 22 januari 2019, PZH-2019-678113593: GS-voorstel en 

bijlagen 
j) Besluit van 9 april 2019, PZH-2019-688704535: GS-voorstel en 

bijlagen 
k) Besluit van 26 juni 2019, PZH-2019-697471979: GS-voorstel en 

bijlagen 
l) Besluit van 1 juli 2019, PZH-2019-698554539: GS-voorstel en 

bijlagen 
m) Besluit van 25 juli 2019, PZH-2019-700805231: GS-voorstel en 

bijlagen 
n) Besluit van 1 oktober 2019, PZH-2019-709495454: GS-voorstel en 

bijlagen 
o) Besluit van 17 december 2019, PZH-2019-719447109: GS-voorstel 

en bijlagen 
4. Gelet op de besluiten van Provinciale Staten van 15 december 2021, 

nr. 7421, en 15 juni 2022, nr. 7464, vast te stellen dat de 
geheimhouding die op de volgende passages en documenten rust, nog 
niet kan worden opgeheven: 
a) Besluit van 26 februari 2018, PZH-2018-638722379: Bijlage 
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b) Besluit van 22 januari 2019, PZH-2019-678224553: Bijlage 
c) Besluit van 16 april 2019, PZH-2019-689213912: Bijlagen 
d) Besluit van 23 juli 2019, PZH-2019-701670423: GS-voorstel en 

bijlagen A t/m E 
e) Besluit van 10 december 2019, PZH-2019-715746230: GS-voorstel 

en bijlagen 
f) Besluit van 17 december 2019, PZH-2019-719447109: GS-voorstel 

en bijlagen 
g) Besluit van 9 juni 2020, PZH-2020-741562359: Bijlage 
h) Besluit van 15 september 2020, PZH-2020-751110094: Bijlage 
i) Besluit van 17 november 2019, PZH-2020-757433633: Bijlage 
j) Besluit van 9 maart 2021, PZH-2021-767613561: GS-voorstel en 

bijlagen 
k) Besluit van 25 mei 2021, PZH-2021-776316405: GS-voorstel en 

bijlagen 1 t/m 8, 14 en 15 
l) Besluit van 5 oktober 2021, PZH-2021-786458827: GS-voorstel en 

bijlagen 
m) Besluit van 2 november 2021, PZH-2021-789146731: GS-voorstel 

en bijlage 
n) Besluit van 30 november 2021, PZH-2021-792095034: GS-voorstel 

en bijlagen 
o) Besluit van 18 januari 2022, PZH-2022-796387397: GS-voorstel en 

bijlagen 
p) Besluit van 11 april 2022, PZH-2022-803835370: GS-voorstel en 

bijlagen 
q) Besluit van 19 april 2022, PZH-2022-794017775: GS-voorstel en 

bijlagen 
r) Besluit van 24 mei 2022, PZH-2022-806838697: GS-voorstel en 

bijlagen 
5. Vastgesteld de publiekssamenvatting inzake het (niet) actief openbaar 

maken van de in de besluitpunten 1 tot en met 4 genoemde 
documenten met betrekking tot het warmtedossier en het 
aandeelhouderschap van de provincie in Warmtebedrijf Holding B.V.. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / De Zoete Behandelvoorstel motie 1119 
 

PZH-2022-814071138 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan PS met het behandelvoorstel voor 

Motie 1119 Cultuur, erfgoed en toerisme; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan PS met 

het behandelvoorstel voor Motie 1119 Cultuur, erfgoed en toerisme 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF6 / De Zoete Afhandeling motie 1120 over vormgeving en financiering Human Capital 
na 2024 
 

PZH-2022-814296012 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de afhandeling van 

motie 1120 van de statenleden Bedijn (PvdA), Van Sandick-Sopers 
(CDA), Stepanyan (GroenLinks) en Van Waaij (VVD) d.d. 6 juli 2022 
over vormgeving en financiering Human Capital na 2024. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de afhandeling van motie 
1120 over vormgeving en financiering Human Capital na 2024. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Stolk Beantwoording statenvragen 3867 van PvdD - Zienswijze Raad voor 
Dieraangelegenheden Doden van dieren aan het licht Verschuivende 
visies 
 

PZH-2022-813293538 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3867 van de 

PvdD - Zienswijze Raad voor Dieraangelegenheden Doden van dieren 
aan het licht Verschuivende visies.   

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
Statenvragen 3867 van de PvdD - Zienswijze Raad voor 
Dieraangelegenheden Doden van dieren aan het licht Verschuivende 
visies. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Koning Beantwoording Statenvragen 3868 van JA21 over Floragebied Westland 
 

PZH-2022-814425942 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3868 van JA21 over 

Floragebied Westland 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording 

Statenvragen 3868 van JA21 over Floragebied Westland 
 

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

 
 

SV3 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3871 van Partij voor de Dieren over 
Olieboringen Rotterdam 
 

PZH-2022-813974245 Advies 
1.  Vast te stellen de Beantwoording Statenvragen 3871 van de Partij voor 

de Dieren over Olieboringen Rotterdam;  
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2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Beantwoording 
Statenvragen 3871 van de Partij voor de Dieren over Olieboringen 
Rotterdam. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Bij de beantwoording op vraag 1 de passage ‘wij op 

afzienbare termijn nog zijn aangewezen op olie als brandstof’ te 
verwijderen; 

- Bij de beantwoording op vraag 2 verder te duiden waarom de 
provincie akkoord is gegaan met fracking, bijvoorbeeld dat de 
nieuwste fracking-technologie minder bezwaren met zich 
meebrengt; 

- Te benoemen dat de provincie bezwaren heeft gehad en de brief 
van de provincie aan het ministerie aan de beantwoording van 
deze vragen toe te voegen. 
 

 
 

SV4 / Koning Beantwoording Statenvragen 3872 van de SP over Aantasting 
molenbiotoop Vrouwgeestmolen 
 

PZH-2022-814465893 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3872 van SP 

over Aantasting molenbiotoop Vrouwgeestmolen Heimanswetering. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3872 van SP over Aantasting molenbiotoop 
Vrouwgeestmolen Heimanswetering. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV5 / Koning Beantwoording Statenvragen 3875 PvdA CDA - geen vakantiewoningen 
in natuur en recreatiegebied Vlietland 
 

PZH-2022-814393910 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3875 van de 

fracties PvdA en CDA inzake 'Geen vakantiewoningen in natuur en 
recreatiegebied Vlietland'. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoorde 
Statenvragen 3875 van de fracties PvdA en CDA inzake 'Geen 
vakantiewoningen in natuur en recreatiegebied Vlietland'. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV6 / Koning Beantwoording Statenvragen 3876 van FvD over invloed landelijke 
politiek op bouwplannen Gnephoek en Zuidplaspolder 
 

PZH-2022-813644273 
 

Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3876 van FvD over 

invloed landelijke politiek op bouwplannen Gnephoek en 
Zuidplaspolder. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording van 
Statenvragen 3876 van FvD over invloed landelijke politiek op 
bouwplannen Gnephoek en Zuidplaspolder. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om bij de 
beantwoording op vraag 4 toe te voegen dat de minister heeft 
benadrukt dat hij de rol en bevoegdheden van provincies en gemeenten 
respecteert maar dat hij op dit moment de rol van het Rijk in deze 
dossiers herijkt. 

 
 

SV7 / Koning Beantwoording Statenvragen 3879 PvdD  Aanleg vakantiepark Vlietland 
 

PZH-2022-812492447  
 

Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3879 van PvdD 

met betrekking tot het bestemmingsplan doorontwikkeling Vlietland. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3879 van PvdD met betrekking tot 
bestemmingsplan doorontwikkeling Vlietland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV8 / De Zoete Beantwoording Statenvragen 3882 van SP m.b.t. de beloofde kwaliteit 
meetapparatuur burgermeetnet RTHA 
 

PZH-2022-814360660 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording  van de Statenvragen met betrekking 

tot de beloofde kwaliteit meetapparatuur burgermeetnet RTHA. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen met betrekking tot de beloofde kwaliteit 
meetapparatuur burgermeetnet RTHA. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 


