
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 6 SEPTEMBER 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 30 augustus 2022 vastgesteld. 
 
 

A1 / Koning Start van traject Ruimtelijke puzzel Zuid-Holland 
 

PZH-2022-814255562 Advies 

1. Vast te stellen de brief Start van traject Ruimtelijke puzzel Zuid-

Holland aan Provinciale Staten. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief Start van traject 

Ruimtelijke puzzel Zuid-Holland aan Provinciale Staten. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten: 
-de terminologie “grote verbouwing/verbouwen” te vervangen door 
ruimtelijke puzzel en alleen het citaat van Minister de Jonge in de 
tweede alinea te laten staan; 
-meer tot uitdrukking te laten komen dat het niet zozeer gaat om de 
start van het proces binnen de Provincie t.a.v. de ruimtelijke puzzel 
maar om die van de gesprekken die hierover vanuit het integraal 
perspectief met het Rijk worden gevoerd; 
-in de brief t.a.v. de planning op te nemen: “In hoofdlijnen heeft het 
kabinet de volgende planning voor ogen”.” 

 
 

A2 / Potjer Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module soortenbeleid 
 

PZH-2022-813950854 Advies 
1.  Vast te stellen de Ontwerp wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-

Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module 
soortenbeleid  

2.  Vast te stellen de Ontwerp wijziging van de Omgevingsverordening 
Zuid-Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module 
soortenbeleid  

3.  Vast te stellen de Ontwerp wijziging van het Omgevingsprogramma 
Zuid-Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module 
soortenbeleid  

4.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de Ontwerp 
wijzigingen van het Omgevingsbeleid, in het kader van de Herziening 
Omgevingsbeleid Module soortenbeleid, ter kennisname en 
bespreking worden aangeboden  

5.  Te bepalen dat de Ontwerp wijzigingen van het Omgevingsbeleid, in 
het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module soortenbeleid, 
ter inzage worden gelegd na bespreking in Provinciale Staten  

6.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Ontwerp wijzigingen 
van het Omgevingsbeleid in het kader van de Herziening 
Omgevingsbeleid Module soortenbeleid 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
Ontwerp Module Soortenbeleid op te nemen dat alvorens een 
Faunabeheerplan ter inzage wordt gelegd, dit wordt voorgelegd aan het 
College.  
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A3 / Potjer Beantwoording brief Vereniging 18 juni inzake Waalsdorpervlakte 
 

PZH-2022-814769590  
 

Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Vereniging 18 juni inzake 

Waalsdorpervlakte 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten (inclusief 1 bijlage) 

waarmee een afschrift van de brief aan Vereniging 18 juni wordt 

toegestuurd. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Beantwoording brief 

Vereniging 18 juni inzake Waalsdorpervlakte. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
tweede zin van de brief aan Vereniging 18 juni neutraler te formuleren 
en de brief tekstueel/redactioneel na te lopen en aan te passen. Een en 
ander in afstemming met de portefeuillehouder en de heer Smit. 

 
 

A4 / Baljeu Brief aan Statencommissie Bereikbaarheid en Energie -Warmte tbv de 
commissievergadering 28 september 2022 
 

PZH-2022-814654709 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met daarin een update 

over warmte. 

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

Staten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A5 / Potjer Uitvoeringsprogramma Voorne aan Zee 
 

PZH-2022-811340212 Advies 

1. Vast te stellen het uitvoeringsprogramma Voorne aan Zee, 

Gebiedsprogramma van Gemeente Voorne aan Zee en Provincie Zuid-

Holland 1e tranche; 

2. Te bepalen dat er uitvoering gegeven wordt aan het 

uitvoeringsprogramma Voorne aan Zee, zodra de colleges van deze 

gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het 

uitvoeringsprogramma ook hebben vastgesteld; 

3. Vast te stellen de brief aan PS over het uitvoeringsprogramma Voorne 

aan Zee en te verzenden onder voorwaarde dat de colleges van de 

gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne het 

uitvoeringsprogramma hebben vastgesteld. 

4. Te bepalen dat het GS-besluit en de bijbehorende stukken, enkel 

openbaar wordt gemaakt wanneer de bestuurders van alle drie de 

gemeenten eveneens positief besloten hebben.  
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5. Te machtigen gedeputeerde B. Potjer, bestuurlijk opdrachtgever van 

het uitvoeringsprogramma van de Provincie Zuid-Holland, om  het 

uitvoeringsprogramma Voorne aan Zee met de gemeenten Brielle, 

Westvoorne en Hellevoetsluis namens Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland te ondertekenen. De ondertekening is een symbolisch gebaar, 

zonder juridische status. 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het 

uitvoeringsprogramma Voorne aan Zee. 
 

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

 
 

A6 / Potjer Statenvoorstel partnerovereenkomst burgerberaad Stichting G1000.nu 
en provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2022-815297645 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt 

gevraagd de partnerovereenkomst met Stichting G1000.nu aan te 

gaan. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de partnerovereenkomst 

met Stichting G1000.nu. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
partnerovereenkomst in plaats van de Provincie Zuid Holland op te 
nemen “Provinciale Staten van de Provincie Zuid Holland”. 

 
 

CF1 / Koning Srg wijzigingsbesluit artikel 2.11.2, openstellingsbesluiten Zelfdoen en 
Kwaliteitsimpuls recreatie 2022 en mandaatbesluit Zuid-Hollands 
Landschap 
 

PZH-2022-810265613  
 

Advies 

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

Zuid-Holland 2016 artikel 2.11.2 (toevoeging Zelfdoen en 

kwaliteitsimpuls recreatie) 

2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 

2022 met een deelplafond van 70.000,00 

3. Vast te stellen het Mandaatbesluit voor de uitvoering door Zuid-

Hollands Landschap van het Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen 

Zuid-Holland 2022 

4. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls 

recreatie Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 1.400.000,00 

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

Staten worden geïnformeerd over: 

a. het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 

2016 artikel 2.11.2 (toevoeging Zelfdoen en kwaliteitsimpuls 

recreatie) 
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b. het Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022 met 

een deelplafond van € 70.000,00 

c. het Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-

Holland 2022 met een deelplafond van € 1.400.000,00 

d. het Mandaatbesluit voor de uitvoering door Zuid-Hollands 

Landschap van het Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-

Holland 2022 

6. Te bepalen dat openstellingsbesluiten Zelfdoen en Kwaliteitsimpuls 

recreatie 2022 worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad: 

a. het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 

2016 artikel 2.11.2 (toevoeging Zelfdoen en kwaliteitsimpuls 

recreatie) 

b. het Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022 met 

een deelplafond van € 70.000,00 

c. het Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-

Holland 2022 met een deelplafond van € 1.400.000,00 

d. het Mandaatbesluit voor de uitvoering door Zuid-Hollands 

Landschap van het Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-

Holland 2022 

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Srg het Besluit tot 

wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 artikel 2.11.2 

(toevoeging Zelfdoen en kwaliteitsimpuls recreatie), het 

Openstellingsbesluit subsidie Zelfdoen Zuid-Holland 2022 met een 

deelplafond van € 70.000,00 het Mandaatbesluit voor de uitvoering 

door Zuid-Hollands Landschap van het Openstellingsbesluit subsidie 

Zelfdoen Zuid-Holland 2022 en het Openstellingsbesluit subsidie 

kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van 

€ 1.400.000,00 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF2 / Koning Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) verhoging deelplafonds 
openstellingsbesluiten Sport en Recreatie 2022 
 

PZH-2022-811111372  
 

Advies 

1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het deelplafond zoals 

genoemd in artikel 7 van het Openstellingsbesluit subsidie 

beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2022 van € 500.000,00 

naar € 600.000,00 

2. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het deelplafond zoals 

genoemd in artikel 6 van het Openstellingsbesluit subsidie versterking 

sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2022 

van € 165.000,00 naar €199.879,00  

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

Staten worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van het 

deelplafond van het Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke 
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leefomgeving Zuid-Holland 2022 en het Besluit tot wijziging van het 

deelplafond van het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- 

en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2022  

4. Te bepalen dat de verhoging van de deelplafonds van de 

openstellingsbesluiten Sport en Recreatie 2022 worden gepubliceerd 

in het Provinciaal Blad: 

a. het Besluit tot wijziging van het deelplafond van het 

Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving 

Zuid-Holland 2022  

b. het Besluit tot wijziging van het deelplafond van het 

Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod 

in de openbare ruimte Zuid-Holland 2022  

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

van het deelplafond van het Openstellingsbesluit subsidie 

beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2022 en het Besluit tot 

wijziging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit subsidie 

versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-

Holland 2022 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Brief aan LNV over middelen voor beheer en onderhoud van Zuid-
Hollandse recreatiegebieden 
 

PZH-2022-814891345 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan de minister van LNV met een voorstel voor 

verdeling van kosten van beheer en onderhoud van Zuid-Hollandse 

recreatiegebieden. 

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

het voorstel voor de verdeling van kosten van beheer en onderhoud 

van Zuid-Hollandse recreatiegebieden worden geïnformeerd 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de minister 

van LNV met een voorstel voor verdeling van kosten van beheer en 

onderhoud van Zuid-Hollandse recreatiegebieden. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Potjer Beantwoording statenvragen 3855 van PvdD over Beroeps- en 
sportvisserij in Nationaal Park en Natura 2000-gebied De Biesbosch 
 

PZH-2022-814848392 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3855 van PvdD 

over Beroeps- en sportvisserij in Nationaal Park en Natura 2000-

gebied De Biesbosch 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3855 van PvdD over Beroeps- en sportvisserij in 

Nationaal Park en Natura 2000-gebied De Biesbosch 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3869 - Onderzoek naar Waalsdorpervlakte 
 

PZH-2022-813917919 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3869 van JA21 

met betrekking tot onderzoek naar Waalsdorpervlakte. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3869 van JA21 met betrekking tot 

onderzoek naar Waalsdorpervlakte. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3884 PvdD - Inbreng provinciebestuur 
Zuid-Holland bij stikstof overleg bemiddelaar Remkes 
 

PZH-2022-813926064 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3884 fractie 

PvdD - Inbreng provinciebestuur Zuid-Holland bij stikstof overleg 
bemiddelaar Remkes; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Statenvragen 3884 
fractie PvdD - Inbreng provinciebestuur Zuid-Holland bij stikstof 
overleg bemiddelaar Remkes. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3885 van VVD, CDA en CU/SGP met 
betrekking tot Verbreding A4 voorlopig van de baan 
 

PZH-2022-815011097 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3885 van VVD, CDA en 

CU/SGP met betrekking tot verbreding A4 voorlopig van de baan; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording 

Statenvragen 3885 van VVD, CDA en CU/SGP met betrekking tot 

verbreding A4 voorlopig van de baan; 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 


