
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 19 SEPTEMBER 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering  13 september 2022 vastgesteld. 
 
 

 

 

A1 / Baljeu Voortgangsbrief Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied 
 

PZH-2022-816124375 Advies 
1. Vast te stellen de voortgangsbrief Zuid-Hollands Programma Landelijk 

Gebied 
2. Vast te stellen de publieksamenvatting over de voortgangsbrief Zuid-

Hollands Programma Landelijk Gebied 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS: 

- In de inleiding te benoemen dat er nog veel onzekerheden zijn; 

- Toe te voegen dat toekomstbestendige landbouw een doel op 

zichzelf is dat tevens bijdraagt aan andere doelen; 

- De beoogde doorlooptijd van de gebiedsprogramma’s op 

bladzijde twee te verduidelijken; 

- In de laatste alinea van bladzijde één toe te voegen dat de 

andere sectoren ook hun bijdrage zullen moeten doen, zoals 

mobiliteit en de industrie; 

- De passage over de glastuinbouwgebieden die (deels) buiten 

BSD liggen te verduidelijken; 

- Toe te voegen wat onze inzet richting het Rijk is, bijvoorbeeld 

qua doelen en benodigde instrumenten; 

- Toe te voegen dat de provincie de reeds lopende processen wil 

voortzetten om hierin geen vertraging op te lopen, zoals de 

gebiedsprocessen in de drie verschillende soorten gebieden; 

- Een schema toe te voegen hoe de verschillende maatregelen 

zich verhouden tot elkaar en de besluitvorming. 

 
 

CF1 / Koning-Baljeu Tweede gewijzigd Statenvoorstel vaststelling Module Nestgeluid 
 

PZH-2022-815649525 Advies 
Vast te stellen het Tweede gewijzigd Statenvoorstel vaststelling Module 
Nestgeluid  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Baljeu   Overzichten gerechtelijke procedures 2020 en 2021 
 

PZH-2022-811696225 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten ter aanbieding van de 

overzichten van de gerechtelijke procedures over 2020 en 2021. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de overzichten van de 

gerechtelijke procedures over 2020 en 2021. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS toe te voegen dat er in 2020 en 2021 aanzienlijk minder 
gerechtelijke procedures zijn geregistreerd dan voorgaande jaren. 

 
 

CF3 / Baljeu  Voortgangsrapportages waterschappen regionale keringen 2021 
 

PZH-2022-807388643 Advies 
1. Vast te stellen de samenvatting Voortgangsrapportages 

waterschappen regionale waterkeringen waarin de voortgang wordt 
beschreven van de verbeteropgave aan de regionale waterkeringen 
van de in Zuid-Holland gelegen waterschappen tot eind 2021.  

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij worden 
geïnformeerd over de voortgangsrapportages waterschappen 
regionale waterkeringen 2021. 

3. Vast te stellen de brief aan het waterschap Rivierenland (mede 
namens de provincie Utrecht te versturen) met de reactie op de 
ingediende voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2021. 

4. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Rijnland 
(mede namens de provincie Noord-Holland te versturen) met de 
reactie op de ingediende voortgangsrapportage regionale 
waterkeringen 2021. 

5. Vast te stellen de brief aan het waterschap Hollandse Delta met de 
reactie op de ingediende voortgangsrapportage regionale 
waterkeringen 2021. 

6. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard met de reactie op de ingediende 
voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2021. 

7. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap van Delfland met 
de reactie op de ingediende voortgangsrapportage regionale 
waterkeringen 2021. 

8. Vast te stellen de brief aan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (om 
mede namens de provincie Zuid-Holland te versturen door de 
Provincie Noord-Holland) met de reactie op de ingediende 
voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2021. 

9. Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden (om mede namens de provincie Zuid-Holland te versturen 
door de Provincie Utrecht) met de reactie op de ingediende 
voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2021. 

10. Vast te stellen de machtigingsbrief aan de Provincie Noord-Holland 
voor gezamenlijke beantwoording waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

11. Vast te stellen de machtigingsbrief aan de Provincie Utrecht voor 
gezamenlijke beantwoording Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden. 

12. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
Voortgangsrapportages regionale waterkeringen 2021 

 
N.B. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve 

openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt de brief met de daarbij 
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behorende stukken niet openbaar gemaakt tot het moment van 
verzending van de brief. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Zevenbergen
   

Jaarverslag Bezwarencommissie 2021 

PZH-2022-815109923 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee het 

jaarverslag 2021 van de Bezwarencommissie nogmaals ter 
kennisname aan Provinciale Staten wordt gezonden en de reactie van 
uw college ten aanzien van de daarin vervatte aandachtspunten aan 
de Staten kenbaar gemaakt wordt. 

2. In te stemmen met de in paragraaf 1.2.2 van dit voorstel beschreven 
acties met betrekking tot de aanbevelingen van de 
bezwarencommissie;  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel Jaarverslag 
Bezwarencommissie 2021. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Zevenbergen Jaarverslag klachtfunctionaris 2021 
 

PZH-2022-815309999 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee het 

Jaarverslag Klachtfunctionarissen PZH 2021 ter kennisname aan 
Provinciale Staten wordt gezonden. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Jaarverslag 
Klachtfunctionarissen PZH 2021. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
stukken te verduidelijken dat het om externe klachten gaat. 

 
 

CF6 / Zevenbergen Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur 
 

PZH-2022-813082958 Advies 
1. In te stemmen met de Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en 

Circulaire Infrastructuur opgesteld met de provincies Drenthe, 
Flevoland, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Overijssel, Noord-
Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Ambitiebepaling 
Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur. 

 
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 Frederik Zevenbergen, gedeputeerde 
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Verkeer en Vervoer van de Provincie Zuid-Holland, om de de 
Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur 
met de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Groningen, 
Limburg, Overijssel, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland 
namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging om in de publiekssamenvatting 
‘verduurzamen’ te vervangen door ‘klimaatneutraal en circulair maken’. 

 
 

CF7 / Koning Molenbiotoop Vrouwgeestmolen Heimanswetering - Alphen aan den 
Rijn 
 

PZH-2022-814865694 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan het College van Burgemeester en 

Wethouders van Alphen aan den Rijn met het verzoek aan het College 
van Burgemeester en Wethouders om in het beheersgebied van de 
Beheersverordening Heimanswetering een molenbiotoopregeling op 
te nemen voor de Vrouwgeestmolen. 

2.  Vast te stellen de brief aan de Rijnlandse Molenstichting met daarin 
een reactie op vragen van de Rijnlandse Molenstichting over de 
bescherming van de molenbiotoop van de Vrouwgeestmolen. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brieven aan het College 
van Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn en de 
Rijnlandse Molenstichting. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Koning Aanbieding PARK-advies Landschapspark Rotte 
 

PZH-2022-814272552 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met reactie van 

Gedeputeerde Staten op het PARK-advies inzake de uitwerking van 
een landschapspark aan de Rotte. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de reactie van 
Gedeputeerde Staten op het PARK-advies over Landschapspark De 
Rotte. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Stolk Ondertekening Intentieverklaring Tuin van Holland 
 

PZH-2022-808995937 Advies 
1. Aan te gaan de ‘Intentieverklaring Tuin van  Holland’ met als doel om 

samen met de medeondertekenaars, LUMC, Huis ter Duin, Horesca 
Leiden, Koninklijke Horeca Noordwijk, Groene Hart Streekproducten, 
Naturalis, HAS Hogeschool, Hutten Catering, Hoeve Biesland, 
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BIJOVERA, Dutch Cuisine, Slow Food Groene Hart, Stichting 
Voedselfamilies, TU Delft, ROC Amsterdam, Noordwijde, te werken 
aan het versterken van de vraag naar duurzaam regionaal voedsel om 
zo de transitie naar vitale landbouw te versnellen. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de ondertekening 
van de intentieverklaring Tuin van Holland en een kort overzicht van 
de aanleiding en ontwikkelingen tot nu toe. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ondertekening van de 
intentieverklaring Tuin van Holland.  

4. Vast te stellen het persbericht over de ondertekening van de 
Intentieverklaring Tuin van Holland.  

 
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 Meindert Stolk, 
gedeputeerde economie en innovatie, land- en tuinbouw en gezond en 
veilig (milieu, bodem, klimaatadaptatie), van de provincie Zuid-Holland, 
om de Intentieverklaring ‘Tuin van Holland’ te ondertekenen. 
 
N.B. Op grond van artikel 3, onder b van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt de intentieverklaring met de 
daarbij behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot het moment 
dat de intentieverklaring op 29 september 2022 is getekend. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de 
brief aan PS toe te voegen de schaalgrootte van dit initiatief, 
bijvoorbeeld het aantal maaltijden dat het LUMC met lokale producten 
zal bereiden. 

 
 

CF10 / Potjer Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid najaar 
2022 
 

PZH-2022-815553280 Advies 
1. Vast te stellen de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda 

Omgevingsbeleid najaar 2022” waarin actualisaties zijn opgenomen 
ten aanzien van wijzigingen en ontwikkelingen van het 
Omgevingsbeleid. 

2. Vast te stellen de brief aan PS, waarin zij geïnformeerd worden over 
de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid 
najaar 2022”.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
“Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid 
najaar 2022”. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder de passage 
rondom de Verkenning Natuur anders te verwoorden en wijzigingen van 
ondergeschikt belang aan te brengen.  
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SV1 / Stolk Beantwoording statenvragen 3886 van GL en PvdD - Afschieten ganzen 
Hoeksche Waard 
 

PZH-2022-815795494 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3886 van GL en 

PvdD - Afschieten ganzen Hoeksche Waard.   
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

Statenvragen 3867 van GL en PvdD - Afschieten ganzen Hoeksche 
Waard 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


