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Besluitenlijst van de vergadering  6 september 2022 vastgesteld. 
 
 

A1 / Stolk Ondertekenen Convenant en Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en 
Bodemdaling 300922 
 

PZH-2022-808504084 Advies 
1. Aan te gaan het 'Convenant Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling' met 

Waterschap Rivierenland, Zuivelfabriek de Graafstroom, DeltaMilk, 
Stichting Wageningen Research, Naturalis Biodiversity Center en 
Rabobank met het doel om samen te werken aan een transitie naar 
een toekomstbestendige landbouw en landschap voor de mens en 
biodiversiteit in de Alblasserwaard, het ommeland en uiteindelijke de 
Nederlandse veenweide gebieden. 

2. Aan te gaan de 'Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling' 
met Zuivelfabriek de Graafstroom, DeltaMilk, Rabobank, Waterschap 
Rivierenland, Stichting Wageningen Research, Naturalis Biodiversity 
Center, Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Zuid-Hollandse 
Milieufederatie, PPP agro, Zuid-Hollands Landschap, Stichting 
Werelderfgoed Kinderdijk, Kennis Transfer Centrum Zegveld, 
Gemeente Molenlanden, Gemeente Vijfheerenlanden, Collectief 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Den Haneker, Natuur en 
Vogelwacht Alblasserwaard, Agrarisch Jongeren Kontact 
Alblasserwaard, Stichting Wij.land, Provincie Utrecht, ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met het doel om deel te 
nemen aan netwerkverbreding en kennisuitwisseling rondom de 
ambities die benoemd zijn in het convenant.  

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het ‘Convenant 
Groene Cirkels Kaas en Bodemdaling’ alsmede de ‘Ambitieverklaring 
Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’.  

4. Vast te stellen het persbericht ‘Natuurlijke zuivel uit het Groene Hart’ 
over het ‘Convenant Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’ en de 
‘Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’.  

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het ‘Convenant Groene 
Cirkel Kaas en Bodemdaling’ en de ‘Ambitieverklaring Groene Cirkel 
Kaas en Bodemdaling’ waarin de ondertekening en rol van de 
provincie in het verdere traject wordt verwoord. 

 
 Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige 

besluitvorming door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische 
binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven 
aan S. Stolk, gedeputeerde land- en tuinbouw, economie en innovatie, 
gezond en veilig van de Provincie Zuid-Holland, om het ‘Convenant 
Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’ met Waterschap Rivierenland, 
Zuivelfabriek de Graafstroom, DeltaMilk, Wageningen Research, 
Naturalis Biodiversity Center en Rabobank namens de Provincie Zuid-
Holland en de ‘Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’ 
Zuivelfabriek de Graafstroom, DeltaMilk, Rabobank, Waterschap 
Rivierenland, Stichting Wageningen Research, Naturalis Biodiversity 
Center, Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Zuid-Hollandse 
Milieufederatie, PPP agro, Zuid-Hollands Landschap, Stichting 
Werelderfgoed Kinderdijk, Kennis Transfer Centrum Zegveld, 
Gemeente Molenlanden, Gemeente Vijfheerenlanden, Collectief 
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Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Den Haneker, Natuur en 
Vogelwacht Alblasserwaard, Agrarisch Jongeren Kontact 
Alblasserwaard, Stichting Wij.land, Provincie Utrecht en Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te ondertekenen.  

  
N.B. Op grond van artikel 3, onder b van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt het convenant met de daarbij 
behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot het moment dat het 
convenant op 30 september 2022 is getekend. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  
-de titel in het persbericht in overeenstemming te brengen met het 
onderwerp van het GS voorstel, waarbij het laatste leidend is.  
-de ondertekenaars van de Ambitieverklaring nog aan te passen.  

 
 

A2 / Potjer Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. - Toekomst 
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. en fondsen 
 

PZH-2022-814140425 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel – Toekomst Houdstermaatschappij 

Zuid-Holland B.V. en fondsen met kenmerk PZH-2022- 814140425 

waarmee aan Provinciale Staten wordt gevraagd om:  

1. wensen en bedenkingen te uiten op het voornemen van 

Gedeputeerde Staten om als aandeelhouder van 

Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.in te stemmen met: 

a. de juridische fusie tussen Houdstermaatschappij Zuid-Holland 

B.V. en Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.; 

b. de beëindiging van Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V., 

nadat de juridische fusie tussen Houdstermaatschappij Zuid-

Holland B.V. en Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. 

heeft plaats gevonden, door middel van ontbinding dan wel 

een juridische fusie met ENERGIIQ Energie-Innovatiefonds 

Zuid-Holland B.V.; 

c. de wijziging van de statuten van ENERGIIQ Energie-

Innovatiefonds Zuid-Holland B.V. om te voorzien in toezicht op 

het bestuur van ENERGIIQ Energie-Innovatiefonds Zuid-

Holland B.V., nadat ontbinding en liquidatie van 

Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. heeft plaats 

gevonden; 

2. de Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds, vastgesteld op 

29 maart 2017, nr. 6996, in te  trekken met ingang van 13 oktober 

2022. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de besluitvorming over 

de toekomst  van Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. en de 

fondsen. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
bestuurlijke samenvatting van het Statenvoorstel te vereenvoudigen.  

 
 

A3 / De Zoete Regeling gebruik dienstauto provinciesecretaris PZH 
 

PZH-2022-814800576 Advies 

1. Vast te stellen de Regeling gebruik dienstauto Provinciesecretaris 

provincie Zuid-Holland. 

2. Aan te wijzen als ambtsgebonden q.q. functies in het kader van de 

Regeling gebruik dienstauto Provinciesecretaris provincie Zuid-

Holland: 

a. Voorzitter ambtelijke adviescommissie Mobiliteit en Secretaris 

bestuurlijke adviescommissie Mobiliteit van het IPO;  

b. Voorzitter Regiegroep Interprovinciale digitale agenda en 

Secretaris bestuurlijke kopgroep Digitalisering van het IPO.  

3. Te bepalen dat de Regeling gebruik dienstauto Provinciesecretaris 

provincie Zuid-Holland wordt bekendgemaakt door publicatie in het 

provinciaal blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Regeling gebruik 

dienstauto Provinciesecretaris provincie Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 

aanpassen van de publiekssamenvatting.  

 
 

A4 / Potjer Behandelvoorstel Motie 1117 De spade de grond in 
 

PZH-2022-815359676 Advies 

1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden 

geïnformeerd over het Behandelvoorstel voor de motie de spade de 

grond in en het daarmee gevraagde uitvoeringsbudget.  

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel van 

de motie de spade de grond in. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 

A5 / Koning Provinciale rol in asielopvang 
 

PZH-2022-815767181 Advies 

1. Kennis te nemen van de standpuntbepaling van het IPO;  

2. Gedeputeerde Baljeu te mandateren ten behoeve van de bespreking 

in het IPO-bestuur; 

3. In te stemmen met het standpunt, onder voorwaarde dat de 

verdeelsleutel wordt aangepast en de minimale omvang van 

opvanglocaties naar beneden wordt bijgesteld; 
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4. Vast te stellen de brief waarmee het standpunt ter kennisneming 

doorgezonden wordt naar Provinciale Staten;  

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten in de tweede alinea “vluchtelingencrisis” te 
vervangen door “opvangcrisis”.  

 
 
 

CF1 / Stolk Verhogen subsidieplafond POP3 LEADER 
 

PZH-2022-814397819 Advies 
1.  Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Besluit deelplafonds 

2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-
Holland 2021 – 2022. 

2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 
Staten worden geïnformeerd over het besluit tot wijziging van het 
Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 
projecten LEADER Zuid-Holland 2021 – 2022. 

3.  Te bepalen dat wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad het besluit 
tot wijziging van het Besluit deelplafonds 2021 en 2022 
Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021 – 
2022. 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging 
van het Besluit tot Besluit deelplafonds 2021 en 2022 
Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021 – 
2022. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in, met 
name het onderwerp van, de publiekssamenvatting en de brief aan 
Provinciale Staten “Verhogen subsidieplafond POP3 LEADER” te 
vervangen door bijvoorbeeld subsidie voor nieuwe verdienmodellen 
voor agriers.  

 
 

CF2 / Stolk Verlenging ERIAFF- samenwerking door Letter of Intent 
 

PZH-2022-814376638 Advies 

1. Aan te gaan de Letter of Intent (LoI) voor deelname aan het ERIAFF-

netwerk waarbij deze LOI wordt verlengd voor onbepaalde tijd  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Letter of Intent 

 

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige 

besluitvorming door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische 

binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan 

gedeputeerde, heer M. Stolk, om namens de provincie Zuid-Holland de 

ERIAFF Letter of Intent te ondertekenen. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om, met 
name het onderwerp van de publiekssamenvatting, te verduidelijken 
door aan te geven wat ERIAFF concreet inhoudt.  

 
 

CF3 / Baljeu Analyse jaarrekeningen 2021 van zeven provinciale private verbonden 
partijen en twee overige deelnemingen 
 

PZH-2022-814293805 Advies 
1.  Vast te stellen de analyse van de jaarrekeningen 2021 van zeven 

provinciale private verbonden partijen te weten Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D), Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V. (IQ), Provinciaal 
Afvalverwijderingsbedrijf N.V. (PROAV), Houdstermaatschappij Zuid-
Holland B.V. (HZH), Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij N.V. 
(PZEM), Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG), Nederlandse 
Waterschapsbank N.V. (NWB) en twee overige deelnemingen te 
weten Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden C.V. Kil III 
(ROM-D Kil lll C.V.) en Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe 
Westland C.V. (ONW C.V.); 

2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij ter kennisname 
wordt aangeboden de analyse van de jaarrekeningen 2021 van deze 
zeven provinciale private verbonden partijen en twee overige 
deelnemingen; 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de analyse van de 
jaarrekeningen 2021 van deze zeven provinciale private verbonden 
partijen en twee overige deelnemingen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Baljeu Brief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake de 
wijziging van de waterschapsreglementen 
 

PZH-2022-814592588 Advies 

1. Vast te stellen de brief inzake het besluit van Provinciale Staten d.d. 

15 juni 2022 tot wijziging van de reglementen van bestuur van 

Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Rijnland, 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en 

Hoogheemraadschap van Delfland aan de Minister van Infrastructuur 

en Waterstaat; 

2. Te bepalen dat de brief aan de Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat in afschrift aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties wordt toegezonden; 

3. Vast te stellen de informerende brief aan Provinciale Staten over de 

brief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bedoeld onder 

adviespunt 1;  
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4. Vast te stellen de brief inzake het besluit van Provinciale Staten d.d. 

15 juni 2022 tot wijziging van het reglement van bestuur van 

Waterschap Hollandse Delta aan het college van dijkgraaf en 

heemraden van Waterschap Hollandse Delta; 

5. Vast te stellen de brief inzake het besluit van Provinciale Staten d.d. 

15 juni 2022 tot wijziging van het reglement van bestuur van 

Hoogheemraadschap van Rijnland aan het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden van Hoogheemraadschap van Rijnland; 

6. Vast te stellen de brief inzake het besluit van Provinciale Staten d.d. 

15 juni 2022 tot wijziging van het reglement van bestuur van 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan het 

college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap 

van Schieland en de Krimpenerwaard; 

7. Vast te stellen de brief inzake het besluit van Provinciale Staten d.d. 

15 juni 2022 tot wijziging van het reglement van bestuur van 

Hoogheemraadschap van Delfland aan het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden van Hoogheemraadschap van Delfland; 

8. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brieven inzake het 

besluit van Provinciale Staten d.d. 15 juni 2022 tot wijziging van de 

reglementen van bestuur van Waterschap Hollandse Delta, 

Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van 

Delfland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Koning Gebiedsontwikkeling Valkenhorst 
 

PZH-2022-811862141 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Bouwfonds Ontwikkeling BV (BPD) over de 

opheffing van voorbehouden in het afsprakenoverzicht van 20 

december 2021 tussen provincie en BPD over de gebiedsontwikkeling 

Valkenhorst 

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

opheffing van voorbehouden in het afsprakenoverzicht tussen 

provincie en BPD over de gebiedsontwikkeling Valkenhorst. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Koning Signaal- en actiewaarden watermonitoring Meeslouwerplas 
 

PZH-2022-812274088 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij 

geïnformeerd worden dat onjuiste signaal- en actiewaarden zijn 
gebruikt in het project Meeslouwerplas 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de fout in de 
kleurcodering bij het doorgeven van de analyses voor de 
waterkwaliteitsmonitoring aan het Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
tweede alinea van de brief aan Provinciale Staten en waar dit verder in 
de brief van toepassing is “waarden” te vervangen door 
“referentiewaarden”.  

 
 

CF7 / Koning Vaststellen subsidieregeling Flexwonen voor starters 
 

PZH-2022-814875443 Advies 
1. Vast te stellen de Subsidieregeling Flexwonen voor starters Zuid-

Holland, zoals opgenomen in bijlage 1. 
2. Te bepalen dat de subsidieregelingen Flexwonen voor starters Zuid-

Holland bekend wordt gemaakt door publicatie in het Provinciaal 
blad.  

3. Vast te stellen de GS-brief aan PS over de instelling van de 
Subsidieregeling Flexwonen voor starters Zuid-Holland, zoals 
opgenomen in bijlage 2. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot 
vaststellen van de Subsidieregeling Flexwonen voor starters Zuid-
Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

SV1 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3877 van de fractie SP -Aanhoudende 
grote problemen veer Maassluis-Rozenburg én Calandbrug 
 

PZH-2022-815520506 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3877 van 

de SP met betrekking tot ‘Aanhoudende grote problemen veer 
Maassluis-Rozenburg en   Calandbrug’. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
schriftelijke vragen 3877 van de SP met betrekking tot ‘Aanhoudende 
grote problemen veer Maassluis-Rozenburg en Calandbrug’. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / De Zoete Beantwoording van de Statenvragen 3883 van FvD over de nieuwe 
provinciesecretaris Marcel van Bijnen 
 

PZH-2022-814996521 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3883 van FvD 

over de nieuwe provinciesecretaris Marcel van Bijnen 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van van 
de Statenvragen 3883 van FvD over de nieuwe provinciesecretaris 
Marcel van Bijnen 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


