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Besluitenlijst van de vergadering 27 september 2022 vastgesteld. 
 
 

A2 / Koning Provinciale rol in wetsvoorstel gemeentelijke taak asielopvang  
 

PZH-2022-816844966 Advies 

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

rol van de provincie en de opgave die op ons afkomt aangaande het 

wetsvoorstel van de Wet Gemeentelijke Taak Mogelijk Maken 

Asielopvang, die op 1 oktober 2022 aan partijen ter consultatie is 

voorgelegd. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de informerende brief 

aan Provinciale Staten over de rol van de provincie en de opgave die 

op ons afkomt aangaande het wetsvoorstel van de Wet Gemeentelijke 

Taak Mogelijk Maken Asielopvang. 
 

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

- De laatste zin van de inleiding te verduidelijken; 

- De tekst waar nodig aan te passen aan de actualiteiten rondom 

het al dan niet openen van de consulatie van het wetsvoorstel 

Wet Gemeentelijke Taak Mogelijk Maken Asielopvang; 

- Toe te voegen dat de provincie Zuid-Holland voornemens is een 

zienswijze in te dienen bij deze consultatie conform de inhoud 

van deze brief aan Provinciale Staten, en daarbij aangeeft dat er 

meer capaciteit nodig is voor de asielopvang maar dat het niet 

realistisch is om dit op korte termijn te realiseren en dat de 

provincie meer bevoegdheden nodig heeft om meer capaciteit 

voor asielopvang te realiseren; 

- Toe te voegen dat de regionale regietafel ook een belangrijke rol 

speelt naast de provinciale regietafel; 

- De commissaris van de Koning de provinciale regietafel voorzit; 

- Wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen. 
 

• Op de GS vergadering van 11 oktober 2022 is de aanvullende 

machtiging verleend om de meest recente versie van de IPO 

brief aan de stukken toe te voegen.  

 
 

A3 / Koning Geactualiseerde inzet voor de woonopgave Zuid-Holland 
 

PZH-2022-816434531 Advies 

1. Vast te stellen de ‘geactualiseerde inzet voor de woonopgave Zuid-

Holland’  onder voorbehoud van bespreking door Provinciale Staten. 

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

‘geactualiseerde inzet voor de woonopgave Zuid-Holland’ wordt 

toegelicht ten behoeve van de Provinciale Statenvergadering op 12 

oktober 2022.  

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

Ruimtelijke Ordening, waarmee, onder voorbehoud van bespreking 
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door PS, de ‘geactualiseerde inzet voor de woonopgave Zuid-Holland’ 

aan de minister wordt aangeboden. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin het besluit van GS 

rond de ‘geactualiseerde inzet voor de woonopgave Zuid-Holland’ 

wordt toegelicht. 

 

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

- De randvoorwaarden rondom stikstof en mobiliteit voor het 

realiseren van woningen te benoemen; 

- De passage ‘bestaat uit 2/3e betaalbare woningbouw’ in de 

tweede alinea te vervangen door ‘bestaat uit 2/3e van de 

nieuwbouwwoningen sociale huur, middenhuur en 

koopwoningen tot aan de NHG-grens.’ 

 
 

A4 / Potjer Herziening omgevingsbeleid module Energietransitie 
 

PZH-2022-815555518 Advies 
1.  Vast te stellen de wijziging van het Omgevingsprogramma Zuid-

Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module 
Energietransitie, met planidentificatienummer DOSx2016x0504358PR-
VA01  

2.  Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee in het kader van de 
Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie ter vaststelling 
wordt aangeboden:  

- de Nota van Beantwoording,  

- de wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-Holland met 

planidentificatienummer DOSx2016x0504358SV-VA01 

- de wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland met 

planidentificatienummer : DOSx2016x0904358VO-VA01 
en waarmee ter kennisname wordt aangeboden de concept wijziging 
van het Omgevingsprogramma 

3.  Te bepalen dat de Herziening Omgevingsbeleid Module 
Energietransitie na vaststelling in Provinciale Staten wordt 
gepubliceerd volgens de wettelijke eisen 

4.  Te bepalen dat de wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-
Holland na vaststelling in Provinciale Staten wordt bekendgemaakt in 
het Provinciaal Blad 

5.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de 
Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie.  

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om  in het 
Statenvoorstel: 

- De financiële en juridische kaders aan te passen; 

- Op pagina 1 de zin ‘zonder gemeenten te willen verplichten die 

daar geen mogelijkheden voor zien’ te vervangen door ‘zonder 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 4 OKTOBER 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 27 september 2022 vastgesteld. 
 
 

gemeenten te willen verplichten die geen mogelijkheden zien 

voor uitbreiding van reeds gerealiseerde windparken’; 

- Wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen. 

 
 

A5 / Potjer Vaststelling ZHOV Module Energietransitie 
 

PZH-2022-816060482 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee de Wijziging Zuid-

Hollandse Omgevingsverordening 2022 Module Energietransitie ter 

vaststelling wordt aangeboden aan provinciale staten, inclusief: 

o geo-informatieobjecten (kaarten) in een IMRO-GML-bestand te 

raadplegen in een plannenviewer; 

o wijzigingen van de toelichting bij de Zuid-Hollandse 

Omgevingsverordening. 

o een versie van de ZHOV waarin met revisies is aangegeven welke 

onderdelen wijzigen; 

2. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Zuid-Hollandse 

Omgevingsverordening 2022 na besluitvorming door provinciale 

staten wordt bekendgemaakt door publicatie in het provinciaal blad. 

3. Als (aanvullend) serviceproduct de Wijziging Zuid-Hollandse 

Omgevingsverordening 2022 aan te bieden aan het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet via de daarvoor bestemde STOP-TPOD standaarden, 

mits daarvoor de techniek voldoende werkt in de oefenperiode. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om 

wijzingen aan te brengen dienovereenkomstig de verleende 

machtigingen bij A4 Herziening omgevingsbeleid module 

Energietransitie. 

 
 

A6 / Zevenbergen Vervanging treinen MerwedeLingelijn 
 

PZH-2022-816651469  
 

Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel Vervanging treinen 

MerwedeLingelijn, waarmee  Qbuzz wordt opgedragen de treinen op 

de MerwedeLingelijn te vervangen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het 

Statenvoorstel Vervanging treinen MerwedeLingelijn. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
Statenvoorstel bij het ontwerpbesluit bij 1b toe te voegen dat de 
concessie met maximaal 7 jaar zal worden verlengd conform de wet- en 
regelgeving rondom concessieverlengingen. 
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CF1 / Koning Gewijzigd Statenvoorstel - Vaststelling Herziening Omgevingsbeleid 
Module Ruimte en Wonen 
 

PZH-2022-813342688 Advies 
Vast te stellen het Gewijzigd Statenvoorstel - Vaststelling Herziening 
Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning Gewijzigd Statenvoorstel - Vaststellen Wijziging Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening module ruimte en wonen 
 

PZH-2022-813649878 Advies 

Vast te stellen het Gewijzigd Statenvoorstel - Vaststellen Wijziging Zuid-

Hollandse Omgevingsverordening module ruimte en wonen 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Toekomstbestendig bouwen - terug- en vooruitblik 
 

PZH-2022-816299825 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over Toekomstbestendig 

bouwen, terug- en vooruitblik; 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale 

Staten over Toekomstbestendig bouwen, terug- en vooruitblik. 
 

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

- Op pagina 2 in de tweede alinea ‘uitgewerkt in het’ toe te 

voegen na ‘Het eerste voorstel daartoe is’; 

- De verwijzingen naar de Statenverkiezingen te verwijderen. 

 
 

CF4 / Zevenbergen Geluidbelastingkaart 2022 
 

PZH-2022-816845003 Advies 

1.  Geluidbelastingkaarten 2022 vast te stellen inhoudende: 

• Kaarten van geluidcontouren van de provinciale wegen buiten de 

agglomeratiegemeenten waarop jaarlijks meer dan 3 miljoen 

motorvoertuigen passeren; 

• Rapport met overzicht in tabellen van het aantal geluidbelaste 

woningen, geluidgevoelige bestemmingen en gehinderden, 

alsmede het geluidbelaste oppervlak voor de betreffende 

wegvakken. 
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2.  De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee dit besluit 
over de geluidsbelastingkaarten 2022 ter kennisname aan PS wordt 
aangeboden. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de EU 
geluidbelastingkaarten. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / 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’. 
 
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 Vastgesteld conform advies. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


