
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 11 OKTOBER 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 4 oktober 2022 vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Baljeu Samenwerkingsovereenkomst Havengeluid en Omgeving 
 

PZH-2022-807800379 Advies 
1.  Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst Havengeluid en 

omgeving met de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf 
Rotterdam.  

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
Samenwerkingsovereenkomst Havengeluid en omgeving.  

 
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 provinciale 
opdrachtgever voor Geluid in de Rotterdamse haven, om de 
Samenwerkingsovereenkomst Havengeluid en omgeving met de 
gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam namens de 
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-aan het GS voorstel en de publiekssamenvatting een zin toe te voegen 
waaruit blijkt dat het een samenwerking met andere betrokken 
gemeenten betreft; 
-wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen. 

 
 

A2 / De Zoete Geactualiseerde gedragscode integriteit commissaris van de Koning en 
gedeputeerden provincie Zuid-Holland 2022 
 

PZH-2022-814953685 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin opgenomen het voorstel tot 

vaststelling van de geactualiseerde Gedragscode integriteit 

commissaris van de Koning en gedeputeerden provincie Zuid-Holland 

2022 onder gelijktijdig intrekken van de Gedragscode voor de 

Commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-Holland en de 

Gedragscode voor leden van Gedeputeerde Staten van de Provincie 

Zuid-Holland. 

2. Te bepalen dat de Gedragscode integriteit commissaris van de Koning 

en gedeputeerden provincie Zuid-Holland 2022 na vaststelling door 

Provinciale Staten wordt gepubliceerd in het provinciaal blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting ten aanzien van de 

geactualiseerde Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en 

gedeputeerden provincie Zuid-Holland 2022. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om  
in de Gedragscode integriteit: 
-in artikel 4 lid 1 in de laatste zin “(…) binnen één week aangeleverd (…)” 
te wijzigen in:“(…) binnen één maand na de formele bekrachtiging 
aangeleverd(…)”; 
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-in artikel 5 lid 2 van: “(…) van een functie” te wijzigen in: “(…) van een 
andere functie (…)”; 
-in artikel 10 lid 5 na “worden” “in de regel” toe te voegen; 
-wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen 
In het Statenvoorstel: 
-de eerste en tweede alinea om te draaien, waardoor uit de eerste 
alinea blijkt dat Handreiking is geactualiseerd en uit de tweede alinea 
dat naar aanleiding daarvan onze Gedragscode integriteit tegen het licht 
is gehouden en aangepast. 
 

 
 

A3 / De Zoete Verordening rechtspositie gedeputeerden en commissaris van de Koning 
provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2022-814946935 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij de Verordening 

rechtspositie gedeputeerden en  commissaris van de Koning provincie 

Zuid-Holland ter vaststelling wordt aangeboden. 

2. Te bepalen dat de Verordening rechtspositie gedeputeerden en 

commissaris van de Koning provincie Zuid-Holland na vaststelling door 

Provinciale Staten wordt gepubliceerd in het provinciaal blad. 

3. In te stemmen met de volgende bestuurlijke, niet-ambtsgebonden 

nevenfunctie van de commissaris van de Koning provincie Zuid-

Holland, die in het belang is van de provincie Zuid-Holland: Voorzitter 

Nationaal Comité Veteranendag. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting ten aanzien van de 

Verordening rechtspositie gedeputeerden en commissaris van de 

Koning provincie Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de tekst 
op de tweede pagina van het Statenvoorstel te verwijderen en bij de 
kopjes “Inhoud”, “Proces” en “Procedure” te verwijzen naar de 
Bestuurlijke samenvatting of met een zin aan te geven dat dit hier niet 
van toepassing is. 

 
 

A4/ Zevenbergen Verlening meerjarige incidentele subsidie project Geluidsreducerende 
maatregelen Waddinxveen Zuid 2022-2023 
 

PZH-2022-813842301 
 

Advies 

1. Te verlenen een meerjarige incidentele subsidie 2022-2023 van 

maximaal € 375.000,00 aan de gemeente Waddinxveen voor het 

project Geluid reducerende maatregelen Waddinxveen Zuid, onder 

voorbehoud van instemming met het hiertoe strekkende 

ontwerpsubsidiebesluit door Provinciale Staten. 

2. Vast te stellen de betaling van het voorschot van € 300.000,00 (80%) 

in twee termijnen aan de gemeente Waddinxveen voor het project 
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Geluid reducerende maatregelen Waddinxveen Zuid, nadat 

Provinciale Staten heeft ingestemd met de subsidieverlening zoals 

genoemd onder ontwerpbesluit 1.  

3. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt 

voorgesteld in te stemmen met het ontwerpsubsidiebesluit als 

bedoeld onder 1 over de verlening van de meerjarige incidentele 

subsidie 2022-2023 aan de gemeente Waddinxveen voor het project 

Geluid reducerende maatregelen Waddinxveen Zuid. 

4. Vast te stellen de brief aan de gemeente Waddinxveen, inhoudende 

de besluiten onder 1 en 2, betrekking hebbende op een meerjarige 

incidentele subsidie 2022-2023 voor het project Geluid reducerende 

maatregelen Waddinxveen Zuid en te verzenden als Provinciale Staten 

met het ontwerpbesluit hebben ingestemd.  

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor 

besluitvorming voor een meerjarige incidentele subsidie in 2022-2023 

van maximaal € 375.000,00 voor het project Geluid reducerende 

maatregelen Waddinxveen Zuid. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
Statenvoorstel te benadrukken dat het gaat om een éénmalige subsidie 
en dat de bekostiging samen met Waddinxveen en andere betrokken 
partijen plaatsvindt. 

 
 

A5 / Zevenbergen Vervangen Steekterbrug 
 

PZH-2022-815473068 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel Vervangen Steekterbrug waarin aan 

Provinciale Staten wordt voorgesteld te besluiten: 

1. In te trekken het besluit 6994 d.d. 20 december 2017 betreffende 

de vernieuwing van de Steekterbrug te Alphen aan den Rijn; 

2. In te stemmen met de aanvang van de realisatiefase 

("uitvoeringsbesluit") van het Project Steekterbrug; 

3. In te stemmen dat bij realisatie van het Project Steekterbrug het 

ontwerp Steekterbrug als vaste brug wordt gehanteerd als variant; 

4. In te stemmen met het verhogen van de provinciale bijdrage aan 

het projectbudget in het PZI met € 10.760.000,- (te verwerken in 

de Kadernota 2024 - 2027 en het PZI). 

5. Het totale budget van € 40,95 mln. vrij te geven voor de realisatie 

van het project Steekterbrug. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de besluitvorming van 

het vervangen van de Steekterbrug 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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A6 / Koning Brief aan gemeente Hellevoetsluis 
 

PZH-2022-816863379 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan het College van B&W van de gemeente 

Hellevoetsluis 

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

Hellevoetsluis 

3. De brief ter kennisname aan PS te sturen 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A7 / Koning Samenwerkingsafspraken woningbouw Zuid-Holland 
 

PZH-2022-817401829 Advies 

1. De ‘Samenwerkingsafspraken woningbouw Zuid-Holland’ onder 

voorbehoud van bespreking door Provinciale Staten op 12 oktober 

2022, aan te gaan. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin de 

‘Samenwerkingsafspraken woningbouw Zuid-Holland’ wordt 

toegelicht.  

3. Vast te stellen de brief aan de minister voor Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening, waarmee de ‘Samenwerkingsafspraken 

woningbouw Zuid-Holland’ aan de minister wordt aangeboden onder 

voorbehoud van bespreking door Provinciale Staten op 12 oktober 

2022. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin het besluit van 

Gedeputeerde Staten rond de ‘Samenwerkingsafspraken woningbouw 

Zuid-Holland’ wordt toegelicht onder voorbehoud van bespreking 

door Provinciale Staten op 12 oktober 2022. 
 
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 mevr. A.L. Koning, gedeputeerde 
Wonen, Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Sport van de Provincie Zuid-
Holland, om de Samenwerkingsovereenkomst woningbouw Zuid-Holland 
met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening namens 
de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen tijdens het beoogd 
tekenmoment van 13 oktober 2022 onder voorbehoud van bespreking 
door Provinciale Staten op 12 oktober 2022.  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten: 
- een zinssnede op te nemen dat de verhoging/versnelling van 
woningbouw ook gerealiseerd kan worden door bouw in het 
bouwsegment van de vrije sector; 
-op te nemen dat er uiteraard ook aandacht zal blijven voor de groene 
ruimte. 
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A8 / Koning Brief van de minister voor VRO aan Tweede Kamer en advies dhr. 
Kuijken over locatie Gnephoek, gemeente Alphen aan den Rijn 
 

PZH-2022-816955537 Advies 

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

minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de 

Tweede Kamer en het advies van dhr. Kuijken over de locatie 

Gnephoek, gemeente Alphen aan den Rijn 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij dit besluit. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A9 / Potjer Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q2-2022 (nieuw 
besluit) 
 

PZH-2022-817304912 Advies 
Advies (voorgestelde besluit van 27 september jl.) 

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 GS 27 september jl. 
Akkoord, met verlenen van tekstmandaat aan gedeputeerde Potjer.  
 
Advies (voor besluitvorming 11 oktober) 

1. In te trekken het besluit van 27 september 2022 tot vaststelling van 

brief GS aan PS over de voortgangsrapportage implementatie 

Omgevingswet Q2 2022, waarbij mandaat is verleend aan de heer 

Potjer tot het actualiseren van de brief  

2. In te trekken het besluit van 27 september 2022 tot het vaststellen 

van de publiekssamenvatting over voortgangsrapportage 

implementatie Omgevingswet Q2 2022   

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

implementatie Omgevingswet Q2 2022 waarin de actuele situatie is 

opgenomen over de datum van inwerkingtreding van de 

Omgevingswet.  

4. 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: 
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-de bevindingen uit het rapport van de Ac ICT in de brief te verwerken 
en/of het standpunt van de Minister; 
-de één na laatste zin op de eerste pagina “Als dit (…) doorgaan.”, te 
verwijderen; 
-het moment van verzending van de brief naar Provinciale Staten af te 
stemmen, afhankelijk van de ontwikkelingen deze week. 

 

-op van GS 17 oktober 2022 is de aanvullende machtiging verleend om 

de brief aan van de Minister aan de brief aan Provinciale Staten toe te 

voegen. .  

 
 

A10 / Koning Toelichting regel over ruimtelijke gebiedsplannen en transitiegebieden 
(artikel 6.9 lid 13) 
 

PZH-2022-817556872  
 

Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee zij worden 

geïnformeerd over de intentie en juridische houdbaarheid van de 
voorgestelde regel over gebiedsplannen en transitiegebieden; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over Toelichting regel over 
ruimtelijke gebiedsplannen en transitiegebieden. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de brief 
aan Provinciale Staten aan te passen nu nadere bestudering van 
juridische adviezen/achtergronden aangaande artikel 6.9 lid 13 gewenst 
is. 

 
 

CF1 / Stolk Vaststelling commitment brief Circular Cities and Regions Initiative 
 

PZH-2022-815419040 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan CCRI-CSO over de commitment brief 

Circular Cities and Regions Initiative  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Circulair Cities and 

Regions Initiative  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Potjer Behandelvoorstel Motie 1009 Verruiming mogelijkheden aanleg 
ecologische verbindingszones 
 

PZH-2022-816703722 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het 

behandelvoorstel voor de motie 1009 – Verruiming mogelijkheden 

aanleg ecologische verbindingszones is opgenomen. 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het behandelvoorstel 

voor motie 1009 - Verruiming mogelijkheden aanleg ecologische 

verbindingszones. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Potjer Vaststellen subsidieplafond Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-
Holland 2023-2025 
 

PZH-2022-816835863  
 

Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarin Provinciale Staten wordt 

voorgesteld om het subsidieplafond voor de Subsidieregeling 

natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025 vast te stellen op € 

6.470.000,00. 

2. Te bepalen het subsidieplafond voor de Subsidieregeling 

natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025 na vaststelling door 

Provinciale Staten tezamen met de nog vast te stellen Subsidieregeling 

natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025 na vaststelling te 

publiceren in het Provinciaal Blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel tot vaststelling 

van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling natuurmaatregelen 

Zuid-Holland 2023-2025. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Potjer Wijziging paragraaf 4.5 en Kaart 1 Beheertypenkaart aangaande 
Voornes Duin van Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2023 
 

PZH-2022-816215340 Advies 

1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van paragraaf 4.5 en Kaart 1 

Beheertypenkaart aangaande Voornes Duin van het 

Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2023. 

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

geïnformeerd worden over het besluit tot wijziging van paragraaf 4.5 

en Kaart 1 Beheertypenkaart aangaande Voornes Duin van het 

Natuurbeheerplan 2023. 

3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van paragraaf 4.5 en Kaart 1 

Beheertypenkaart aangaande Voornes Duin van het 

Natuurbeheerplan 2023 bekendgemaakt wordt door publicatie in het 

Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging 

van paragraaf 4.5 en Kaart 1 Beheertypenkaart aangaande Voornes 

Duin van het Natuurbeheerplan 2023. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV1 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3874 met betrekking tot waterkwaliteit 
Midden-Delfland 
 

PZH-2022-816187997 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3874 met betrekking 

tot doorspoelen boezem Midden-Delfland 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

Statenvragen 3874 met betrekking tot waterkwaliteit Midden-Delfland 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Stolk Beantwoording schriftelijke vragen 3888 - PvdD - Gezondheidsrisico’s 
nieuwe onderzoeken PFAS 
 

PZH-2022-816651239 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3888 van 

de Partij voor de Dieren met betrekking tot 'Gezondheidsrisico’s 
nieuwe onderzoeken PFAS'.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 
schriftelijke vragen 3888 van de Partij voor de Dieren met betrekking 
tot 'Gezondheidsrisico’s nieuwe onderzoeken PFAS' 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / De Zoete Beantwoording Statenvragen 3890 van VVD met betrekking tot 
mogelijke overschrijding geluidsruimte RTHA 
 

PZH-2022-816442121  
 

Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3890 van VVD 

met betrekking tot mogelijke overschrijding geluidsruimte RTHA.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3890 van VVD met betrekking tot 

mogelijke overschrijding geluidsruimte RTHA. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
tweede zin bij antwoord 5 “Het is (…) stiller worden” te verwijderen. 

 
 
 
 
 
 
 


