
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 27 september 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering  19 september 2022 vastgesteld. 
 
 

A1 / Baljeu Wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de 
hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 

PZH-2022-815513638 Advies 

1. Vast te stellen het statenvoorstel waarmee de wijziging van de 

Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de 

motorrijtuigenbelasting, ter vaststelling aan provinciale staten wordt 

aangeboden;  

2. Vast te stellen de brief aan de minister van Financiën met een 

afschrift van de Verordening op de heffing van opcenten op de 

hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting; 

3. Te bepalen dat de wijziging van de Verordening op de heffing van 

opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting wordt 

gepubliceerd in het provinciaal blad; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de wijziging van de 

Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de 

motorrijtuigenbelasting. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-te onderzoeken of de wijziging van de verordening op de heffing van de 
opcenten meegenomen kan worden als onderdeel van de begroting en 
dan dus niet apart hoeft te worden vastgesteld door de Staten; 
-in de tweede alinea van het Statenvoorstel op te nemen dat de 
indexatie van opcenten met 3,9 conform de verwachte 
consumentenprijsindex van 4,3% is.  

 
 

A2 / Baljeu Subsidieaanvraag Rijksbijdrage gebiedspilot Biodiversiteitsmonitor 
Akkerbouw Zuidwestelijke Delta – IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke 
Delta 

PZH-2022-816220239 Advies 

1. Te verlenen het mandaat aan de opdrachtgever Interbestuurlijk 

programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (hierna IBP VP 

ZWD) voor het aanvragen en verantwoorden van een subsidie bij het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter hoogte van 

het bedrag van € 150.000,- (Ex. BTW), middels een eenmalige 

regeling specifieke uitkering (hierna SPUK), betreffende de 

gebiedspilot Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta 

(Hierna gebiedspilot) dat onderdeel is van het IBP VP ZWD; 

2. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit voor het aanvragen van een subsidie ter 

hoogte van het bedrag van € 150.000,- (Ex. BTW); 

3. Te bepalen dat dit besluit tot mandatering bekend gemaakt wordt in 

het Provinciaal Blad;  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Subsidieaanvraag 

Rijksbijdrage gebiedspilot Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw 

Zuidwestelijke Delta – IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
eerste zin van de publiekssamenvatting te vereenvoudigen.  

 
 

A3 / Stolk Ondersteuningsakkoord Cyberweerbaarheidscentrum Greenport 2022 

PZH-2022-815272936 Advies 

1.  Aan te gaan het ondersteuningsakkoord 

cyberweerbaarheidscentrum Greenport met alle leden van de 

Greenboard West-Holland (inclusief PZH 58 organisaties) 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin het belang 

onderschreven wordt van een cyberweerbaarheidscentrum voor de 

horticulture sector wat past binnen het beleid van opgave Digitale 

Economie om de diverse topsectoren in de regio te versterken en 

weerbaarder te maken tegen cybercrime door samenwerking binnen 

brancheorganisaties. 

 

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 van de Provincie Zuid-Holland, om het 

Ondersteuningsakkoord CyberWeerbaarheidscentrum Greenport 

met alle leden van de Greenboard West-Holland namens de Provincie 

Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A4 / Koning Knelpuntenpot 1e tranche: Wijzigingsverzoeken gemeenten Alphen aan 
den Rijn en Westland 

PZH-2022-815356966 Advies 

1. Te honoreren, op grond van Artikel 11 lid 2 van de Subsidieregeling 

Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur, de wijzigingsverzoeken 

van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Westland. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het besluit 

op de wijzigingsverzoeken van de gemeenten Alphen aan den Rijn en 

Westland ter kennisname wordt aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij het voorstel 

“Wijzigingsverzoeken gemeenten Alphen aan den Rijn en Westland”. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

A5 / Koning Voortgang uitvoering geluidswerende voorzieningen Vlietland en 
Vogelplas Starrevaart 

PZH-2022-816022058 Advies 
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1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij 
geïnformeerd worden over de voortgang in het project 
geluidswerende voorzieningen Vlietland en Vogelplas Starrevaart  

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voortgang in het 
project geluidswerende voorzieningen Vlietland en Vogelplas 
Starrevaart. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A6 / Koning Wijzigingsbesluit termijn openstelling subsidieregeling Woonvormen 
senioren 

PZH-2022-816232120 Advies 

1. Vast te stellen het wijzigingsbesluit subsidieregeling Woonvormen 

senioren Zuid-Holland waarmee openstelling van de regeling wordt 

aangepast naar 14 september t/m 1 december. 

2. Te bepalen dat de wijziging van de subsidieregeling Woonvormen 

senioren Zuid-Holland wordt gepubliceerd in het provinciaal blad; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot het 

Wijzigingsbesluit subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-

Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 

 
 

A7 / Koning Terugkoppeling bestuurlijke gesprekken huisvesting vergunninghouders 

PZH-2022-816485168 Advies 

1. Vast te stellen de brief waarmee de terugkoppeling ter 

kennisneming wordt doorgezonden naar gemeente Barendrecht; 

2. Vast te stellen de brief waarmee de terugkoppeling ter 

kennisneming wordt doorgezonden aan gemeente Leidschendam-

Voorburg; 

3. Vast te stellen de brief waarmee de terugkoppeling ter 

kennisneming wordt doorgezonden naar gemeente Rijswijk; 

4. Vast te stellen de brief waarmee de terugkoppeling ter 

kennisneming wordt doorgezonden naar gemeente Westland; 

5. Vast te stellen de brief waarmee de terugkoppeling ter 

kennisneming wordt doorgezonden naar gemeente Zoetermeer; 

6. Vast te stellen de brief waarmee Gedeputeerde Staten, Provinciale 

Staten informeert over de verzending van de 

terugkoppelingsbrieven aan de 5 gemeenten.  

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij dit GS-

voorstel, GS brieven terugkoppeling bestuurlijk overleg huisvesting 

vergunninghouders. 
 

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



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 27 september 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering  19 september 2022 vastgesteld. 
 
 

- ook de onderlinge solidariteit tussen gemeente bij de huisvesting van 
statushouders tot uitdrukking te laten komen; 
-de laatste zin aldus aan te passen: “Indien dit aan de orde is, is het aan 
Gedeputeerde Staten om deze vooraankondigingen vast te stellen. 
-Ook de successen te benoemen; 
-de laatste zin van de één na laatste alinea (“Omdat (…) 2023) te 
verwijderen. 
 

 
 

A8 / Zevenbergen Tussenevaluatie 2022‘ Samen verder fietsen’  Fietsplan 2016 -2025 

PZH-2022-815791295 Advies 

1. Vast te stellen de Tussenevaluatie 2022 ‘ Samen verder fietsen -  

Fietsplan 2016 -2025’. 

2. Vast te stellen de aanbiedingsbrief van Gedeputeerde Staten aan 

Provinciale Staten voor de Tussenevaluatie 2022 ‘ Samen verder 

fietsen -  Fietsplan 2016 -2025’. 

3. Vast te stellen de  publiekssamenvatting behorende bij de vast te 

stellen ‘Tussenevaluatie 2022 ‘ Samen verder fietsen -  Fietsplan 

2016 -2025’. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in brief 
aan Provinciale Staten op te nemen dat recreatief fietsen is toegenomen 
en woon werk fietsen is afgenomen. Dit laatste afgezet tegen de 
algemene trend dat woon werkverkeer in zijn geheel is afgenomen.  

 
 

A9 / Potjer Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q2-2022 

PZH-2022-815984370 Advies 

1. Vast te stellen voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet 

Q2 2022 

2. Vast te stellen brief GS aan PS over de voortgangsrapportage 

implementatie Omgevingswet Q2 2022 

3. Vast te stellen publiekssamenvatting over voortgangsrapportage 

implementatie Omgevingswet Q2 2022 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- in de brief aan Provinciale Staten bij de conclusie op te nemen 

dat het college geen voorstander is van invoering per 1 januari 

2023. Voor het geval toch tot invoering per 1 januari 2023 

worden overgegaan dan is het college zich aan het beraden op 

mitigerende maatregelen; 

- De publiekssamenvatting conform de afgegeven machtiging 

voor de brief aan Provinciale Staten aan te passen. 
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A10 / Zevenbergen Wijziging looptijd Bestuursovereenkomsten in addenda Leiden, Alphen, 
en Holland Rijnland en brief aan Provinciale Staten 

PZH-2022-816480127 Advies 
1.  In te trekken het besluit van Gedeputeerde Staten van 6 september 

2022 tot het aangaan van het Addendum bij Bestuursovereenkomst 
provincie Zuid-Holland - gemeente Alphen a/d Rijn vanwege het 
HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013 en 
Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland - gemeente 
Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 
2013 met de gemeente Alphen aan den Rijn; 

2.  Aan te gaan het gewijzigde Addendum bij Bestuursovereenkomst 
provincie Zuid-Holland - gemeente Alphen a/d Rijn vanwege het 
HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013 en 
Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland - gemeente 
Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 
2013 met de gemeente Alphen aan den Rijn; 

3.  Vast te stellen de aanbiedingsbrief, waarmee het gewijzigde 
Addendum aan de gemeente Alphen aan de Rijn wordt verzonden 
met het verzoek aan B&W om uiterlijk 31 oktober 2022 te besluiten 
dit addendum aan te gaan; 

4.  In te trekken het besluit van Gedeputeerde Staten van 6 september 
2022 tot het aangaan van het Addendum bij Bestuursovereenkomst 
provincie Zuid-Holland - gemeente Leiden vanwege het HOV-NET 
Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013 met de gemeente Leiden; 

5.  Aan te gaan het gewijzigde Addendum bij Bestuursovereenkomst 
provincie Zuid-Holland - gemeente Leiden vanwege het HOV-NET 
Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013 met de gemeente Leiden; 

6.  Vast te stellen de aanbiedingsbrief, waarmee het gewijzigde 
Addendum aan de gemeente Leiden wordt verzonden met het 
verzoek aan B&W om uiterlijk 31 oktober 2022 te besluiten dit 
addendum aan te gaan; 

7.  In te trekken het besluit van Gedeputeerde Staten van 6 september 
2022 tot het aangaan van het Addendum bij Bestuursovereenkomst 
provincie Zuid-Holland – Holland Rijnland vanwege het HOV-NET 
Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013 met de Gemeenschappelijke 
regeling Holland Rijnland; 

8.  Aan te gaan het gewijzigde Addendum bij Bestuursovereenkomst 
provincie Zuid-Holland – Holland Rijnland vanwege het HOV-NET 
Zuid-Holland Noord d.d. 17 mei 2013 met de Gemeenschappelijke 
regeling Holland Rijnland; 

9.  Vast te stellen de aanbiedingsbrief, waarmee het gewijzigde 
Addendum aan Holland Rijnland wordt verzonden met het verzoek 
aan het Dagelijks Bestuur om uiterlijk 31 oktober 2022 te besluiten 
dit addendum aan te gaan;  

10.  In te trekken het besluit van Gedeputeerde Staten van 6 september 
2002 tot het vaststellen van de brief waarmee Provinciale Staten 
over de aanpassingen van de scope van het project Spoorcorridor 
Leiden-Utrecht, de bestuursovereenkomsten HOV-Net Zuid-Holland 
Noord en de rijkssubsidie HOV-Net Zuid-Holland Noord worden 
geïnformeerd; 
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11.  Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten over de 
aanpassingen van de scope van het project Spoorcorridor Leiden-
Utrecht, de bestuursovereenkomsten HOV-Net Zuid-Holland Noord 
en de rijkssubsidie HOV-Net Zuid-Holland Noord worden 
geïnformeerd; 

12.  Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het GS-
voorstel Wijziging looptijd Bestuursovereenkomsten in addenda 
Leiden, Alphen en Holland Rijnland en brief aan Provinciale Staten. 

 
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 de heer F. 
Zevenbergen, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, om de 
addenda bij de Bestuursovereenkomsten vanwege het HOV-NET Zuid-
Holland Noord d.d. 17 mei 2013 met respectievelijk de gemeente Alphen 
aan den Rijn, de gemeente Leiden en Gemeenschappelijke regeling 
Holland Rijnland namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Potjer  Aanpassing bijlage Statenvoorstel Monitor Leefomgeving Zuid-Holland 

PZH-2022-806150984 Advies 
Aanpassing bijlage Statenvoorstel Monitor Leefomgeving Zuid-Holland 
conform advies/toelichting lid GS brief vaststellen 

Besluit Conform besloten. 

 
 

CF2 / Zevenbergen Intentieverklaring Delta Corridor 

PZH-2022-815489263 Advies 

1. Aan te gaan de intentieverklaring Delta Corridor met ministeries van 

Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur & Waterstaat en 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en provincies Noord-

Brabant en Limburg. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de intentieverklaring 

Delta Corridor. 

 

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige 

besluitvorming bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies 

aan hem een machtiging af te geven aan dhr.  E.F.A. Zevenbergen, 

gedeputeerde Verkeer en Vervoer, om de intentieverklaring Delta 

Corridor met het ministeries van Economische Zaken en Klimaat, 

Infrastructuur & Waterstaat en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

en de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de provincie Zuid-

Holland te ondertekenen. 

 

N.B. Met een beroep op artikel 3, onder b van de Beleidsregel actieve 

openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt het GS-voorstel en de daarbij 
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behorende bijlagen niet actief openbaar gemaakt totdat de 

intentieverklaring door ministeries van  Economische Zaken en Klimaat 

(EZK), Infrastructuur & Waterstaat (I&W) en Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening (VRO) en provincies Noord-Brabant, Limburg en 

Zuid-Holland ondertekend is. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Zevenbergen Vaststelling Beslisinformatie MIRT-verkenning Oeververbindingen regio 
Rotterdam 

PZH-2022-815275533 Advies 

1. Vast te stellen het presentatierapport beslisformatie MIRT-

verkenning  Oeververbindingen regio Rotterdam. 

2. Vast te stellen de brief aan PS over de vaststelling van het 

presentatierapport beslisinformatie MIRT-verkenning 

Oeververbindingen regio Rotterdam. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van het 

presentatierapport beslisinformatie MIRT-verkenning 

Oeververbindingen regio Rotterdam. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Koning Opvolging proactieve aanwijzing en beantwoording verzoek om 
financiële bijdrage woningbouwontwikkelingen in Albrandswaard 

PZH-2022-815981258 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan burgemeester en wethouders van de 

gemeente Albrandswaard waarin een beroep gedaan wordt om 

helderheid te verschaffen in de procesgang van het 

bestemmingsplan De Omloop en wordt ingegaan op het verzoek van 

burgemeester en wethouders om een financiële bijdrage voor 

aanpassing van de ontsluitingsstructuur van het plangebied van De 

Omloop.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording van 

de brief van burgemeester en wethouders van Albrandswaard door 

Gedeputeerde Staten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Stolk Informerende brief van GS aan PS over InnovationQuarter 

PZH-2022-815807078 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake de voortgang 

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

Staten betreffende de voortgang van InnovationQuarter. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten: 
-op pagina 6 brief bij de  “de provincie als participant” te verduidelijken 
dat de bijdrage van PZH aan de basisexploitatie 1,7 mln. is; 
-op pagina 7 bij het Meerjarenplan de transities, verduurzaming, 
circulair en energie, te expliciteren; 
- op pagina 7 bij het Meerjarenplan na de zin dat door IQ verschillende 
gesprekken zijn gevoerd, PZH als aandeelhouder het belang 
onderschrijft van de volgende belangrijke thema’s:…  

 
 

CF6 / De Zoete Intrekking Luchthavenregeling Voorhout 

PZH-2022-814814618 Advies 

1. Vast te stellen het besluit tot intrekking van de Luchthavenregeling 

voor de luchthaven Voorhout, gevestigd aan de 1e Elsgeesterweg te 

Voorhout, gemeente Teylingen, zoals vastgesteld bij besluit van 13 

oktober 2010  

2. Te bepalen dat het besluit tot intrekking van de Luchthavenregeling 

voor de luchthaven Voorhout, gevestigd aan de 1e Elsgeesterweg te 

Voorhout, gemeente Teylingen, zoals vastgesteld bij besluit van 13 

oktober 2010, wordt gepubliceerd in Provinciaal Blad 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij geïnformeerd 

worden over het besluit tot intrekking van de Luchthavenregeling 

voor de luchthaven Voorhout 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting intrekking 

Luchthavenregeling Voorhout 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / De Zoete Ondertekening Manifest Maatschappelijk Verantwoord 
Opdrachtgeverschap en Inkopen (MVOI) 2022-2025 door Provincie Zuid-
Holland 

PZH-2022-815785738 Advies 

1. Aan te gaan de overeenkomt Manifest Maatschappelijk 

Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2022-2025 met het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over Manifest 

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2022-

2025. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Ondertekening 

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en 

Inkopen (MVOI) 2022-2025 door Provincie Zuid-Holland’. 
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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 W.H. de Zoete-van der 

Hout, gedeputeerde van economie: toegepaste innovatie in het MKB en 

human capital, cultuur en erfgoed, personeel en organisatie, luchtvaart, 

grondzaken en toerisme van de Provincie Zuid-Holland, om het Manifest 

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen (MVOI) 

2022-2025 met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. namens 

de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Aangehouden.  
 

 
 

CF8 / Baljeu Wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen en 
Begroting 2023 Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen 

PZH-2022-815558445 Advies 

1. Vast te stellen de concept begroting 2023 van het Provinciaal Fonds 

Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland. 

2. Vast te stellen het concept besluit tot wijziging van de Verordening 

nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2022. 

3. Vast te stellen het statenvoorstel ‘Begroting 2023 Provinciaal Fonds 

nazorg gesloten stortplaatsen en wijziging tarieventabel in de 

verordening nazorgheffing' waarin wordt voorgesteld: 

a)  De begroting 2023 van het Provinciaal Fonds Nazorg gesloten 

stortplaatsen Zuid-Holland vast te stellen; 

b)  Het wijzigingsbesluit van de Verordening nazorgheffing gesloten 

stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2022 vast te stellen. 

4. De eerste portefeuillehouder te machtigen technische vragen van 

Provinciale Staten te beantwoorden. 

5. Te bepalen dat na vaststelling door Provinciale Staten van de onder 

3b) vermelde wijzigingsbesluit van de Verordening nazorgheffing 

gesloten stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2022, deze wordt 

gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel ‘Begroting 

2023 Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen en wijziging 

tarieventabel in de verordening nazorgheffing’. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Baljeu Wijzigingsovereenkomst Uitwerkingsovereenkomst Bestaand 
Rotterdams Gebied 

PZH-2022-807928185 Advies 

1.   Aan te gaan de Wijzigingsovereenkomst Uitwerkingsovereenkomst 

Bestaand Rotterdams Gebied met de Staat der Nederlanden en de 

gemeente Rotterdam. 
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Besluitenlijst van de vergadering  19 september 2022 vastgesteld. 
 
 

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

Staten geïnformeerd worden over de Wijzigingsovereenkomst 

Uitwerkingsovereenkomst Bestaand Rotterdams Gebied. 

3.   Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 

Wijzigingsovereenkomst Uitwerkingsovereenkomst Bestaand 

Rotterdams Gebied. 

 

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 drs. J.N. Baljeu, gedeputeerde water 

van de Provincie Zuid-Holland, om de Wijzigingsovereenkomst 

Uitwerkingsovereenkomst Bestaand Rotterdams Gebied met de Staat der 

Nederlanden en de Gemeente Rotterdam namens de Provincie Zuid-

Holland te ondertekenen. 
 

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

 
 

SV1 / Baljeu Beantwoording statenvragen 3887 - PVV - Duidelijkheid inzake contact 
met Vollenbroek 

PZH-2022-815102402 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3887 van PVV 

met het onderwerp ‘Duidelijkheid inzake Zuid-Hollandse banden met 
Vollenbroek’; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
Statenvragen 3887 van PVV met het onderwerp ‘Duidelijkheid inzake 
Zuid-Hollandse banden met Vollenbroek’. 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
aanpassen van het antwoord op vraag 4 en zo nodig nog aanpassingen 
bij andere antwoorden door te voeren.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


