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A1 / Zevenbergen Vrijgave PIP busbaan in de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk - 
LKN - voor zienswijzen 
 

PZH-2022-817664038  
 

Advies 

1. De Nota van Beantwoording Overlegreacties vast te stellen; 

2. Het ontwerp provinciaal inpassingsplan ‘HOV/ R-net corridor LKN’ vast 

te stellen; 

3. Het ontwerp provinciaal inpassingsplan ‘HOV/ R-net corridor LKN’ vrij 

te geven voor de ter inzagelegging (publicatie conform gebruikelijke 

publicatieprocedure en op ruimtelijkeplannen.nl) en daarmee de 

zienswijzenprocedure (art. 3.8, lid 1 Wro) te starten; 

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij het ontwerp 

provinciaal inpassingsplan ‘HOV/ R-net corridor LKN’ ter kennisgeving 

wordt aangeboden; 

5. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het voorstel Vrijgave PIP 

busbaan in de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk - LKN - voor 

zienswijzen. 
 

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

- Toe te voegen dat dit PIP mede op verzoek van de gemeente 

Katwijk tot stand is gekomen; 

- Aan de inleiding toe te voegen dat er tijdsdruk op dit traject zit 

en dat het PIP daarom in het eerste of tweede kwartaal van 

2023 vastgesteld dient te worden. 

 
 

A2 / Baljeu GS-voorstel aanleg van een wachtplaats voor de scheepvaart aan de 
oostzijde van de Broekvelderbrug te Bodegraven in de Oude Rijn 
 

PZH-2022-817401443  
 

Advies 

1. In te trekken het besluit van Gedeputeerde Staten van 12 januari 2021 

met kenmerk PZH-2020-760791521, waarbij is gekozen voor de aanleg 

van een combiwachtplaats voor scheepvaart aan de noordoostzijde 

van de Broekvelderbrug te Bodegraven. 

2. Te bepalen dat een wachtplaats voor kleine schepen aan de 

noordoostzijde van de Broekvelderbrug zal worden aangelegd, en de 

wachtplaats voor grote schepen aan de zuidoostzijde van de 

Broekvelderbrug behouden blijft. 

3. Vast te stellen de brief aan omwonenden over de keuze voor de 

aanleg van een wachtplaats voor kleine schepen aan de 

noordoostzijde van de Broekvelderbrug en het behoud van de 

wachtplaats voor grote schepen aan de zuidoostzijde van de 

Broekvelderbrug. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de 

voorgenomen aanleg van een wachtplaats voor kleine schepen aan de 

noordoostzijde van de Broekvelderbrug en het behoud van de 
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wachtplaats voor grote schepen aan de zuidoostzijde van de 

Broekvelderbrug. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging aan de portefeuillehouder om een 
afschrift van deze brief aan Provinciale Staten te doen toekomen. 

 
 

A3 / Baljeu Reactie op visie Koninklijke Binnenvaart Nederland Afdeling Rijnstreek 
Groener door het Groene Hart 
 

PZH-2022-817430981 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Koninklijke Binnenvaart Nederland als 

reactie op de door hen aangeboden visie op de ontwikkelingen van de 

binnenvaart in Zuid-Holland “Groener door het Groene Hart”. 

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

worden geïnformeerd over de reactie van GS op de visie “Groener 

door het Groene Hart” van Koninklijke Binnenvaart Nederland. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie op de visie 

“Groener door het Groen Hart” van Koninklijke Binnenvaart 

Nederland  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Koninklijke Binnenvaart Nederland ook de Groene Cirkel 
Heineken, de Alphenaar en het STC te benoemen. 

 
 

CF1 / Koning Beroep beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Noordduinseweg 8 
Katwijk 2022 
 

PZH-2022-816973128 Advies 

1. In te dienen beroep bij de rechtbank Den Haag gericht tegen de 

beslissing op bezwaar van het college van B&W van de gemeente 

Katwijk waarbij een omgevingsvergunning voor het jaarrond 

accommoderen van een kitesurfclub binnen de begrenzing van het 

NNN in stand is gelaten. 

2. Vast te stellen de brief aan de rechtsbank over het indienen van 

beroep, gericht tegen de beslissing op bezwaar van het college van 

B&W van de gemeente Katwijk waarbij een omgevingsvergunning 

voor het jaarrond accommoderen van een kitesurfclub binnen de 

begrenzing van het NNN in stand is gelaten. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel om beroep 

in te dienen bij de rechtbank Den Haag gericht tegen de beslissing op 

bezwaar van het college van B&W van de gemeente Katwijk waarbij 

een omgevingsvergunning voor het jaarrond accommoderen van een 

kitesurfclub binnen de begrenzing van het NNN in stand is gelaten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF2 / De Zoete Convenant bijdrage onderzoek hinderbeperkende maatregelen CRO 
 

PZH-2022-815574743  
 

Advies 

1. Aan te gaan het "Convenant hinderbeperkende maatregelen CRO" 

tussen de Gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de 

stichting SOCRO 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het "Convenant 

hinderbeperkende maatregelen CRO" tussen de Gemeente 

Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de stichting SOCRO. 
 
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, 
gedeputeerde Luchtvaart van de Provincie Zuid-Holland, om het 
Convenant hinderbeperkende maatregelen CRO met de Gemeente 
Rotterdam en de stichting SOCRO te ondertekenen. 
 

Besluit Aangehouden. 

 
 

CF3 / Zevenbergen Overnameregeling 23 elektrische bussen Arriva stadsdienst Leiden 
concessie Zuid-Holland Noord 
 

PZH-2022-817154489 Advies 

1. Aan te gaan de overeenkomst Overnameregeling bussen Zuid-Holland 

Noord ten behoeve van 23 Elektrische Bussen en bijbehorende 

Laadinfrastructuur voor het stedelijk vervoer van Leiden in de 

concessie Zuid-Holland Noord (“ZHN”) met Arriva Personenvervoer 

Nederland B.V.; 

2. De publiekssamenvatting vast te stellen over het aangaan van de 

overeenkomst Overnameregeling bussen Zuid-Holland Noord ten 

behoeve van 23 Elektrische Bussen en bijbehorende 

Laadinfrastructuur voor het stedelijk vervoer van Leiden in de 

concessie Zuid-Holland Noord (“ZHN”) met Arriva Personenvervoer 

Nederland B.V.; 
 
De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig 
hebben besloten, op grond van artikel 176 Provinciewet de juridische 
binding tot stand te brengen. Het advies is aan de Commissaris van de 
Koning om de heer E.F.A Zevenbergen, gedeputeerde verkeer en vervoer, 
te machtigen om de overeenkomst Overnameregeling bussen Zuid-
Holland Noord ten behoeve van 23 Elektrische Bussen en bijbehorende 
Laadinfrastructuur voor het stedelijk vervoer van Leiden in de concessie 
Zuid-Holland Noord (“ZHN”) met Arriva Personenvervoer Nederland B.V. 
namens de provincie te ondertekenen. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging om in het GS-voorstel de kosten van de 
verlenging van de concessie op te nemen in het financieel kader. 

 
 

CF4 / Zevenbergen Wijziging concessiebeschikking OV en beschikbaarheidsvergoeding Rijk 
2022 
 

PZH-2022-815716609 Advies 

1. Vast te stellen het doortrekken van de Beschikbaarheidsvergoeding 

2021 (BVOV 2021) naar 2022 op basis van de regeling SPUK BVOV 

2022 (BVOV 2022), zoals die met de rijksoverheid in NOVB-verband is 

afgesproken. 

2. Vast te stellen een wijziging in de concessies Zuid-Holland Noord, 

Drechtsteden-Molenlanden en-Gorinchem, Hoeksche Waard / Goeree 

Overflakkee, Treindienst Alphen aan den Rijn Gouda en contract 

Waterbus volgens de onder in de toelichting opgenomen model-tekst 

voor de periode 9/2022- 9/2024, teneinde: 
-  in alle genoemde OV-concessies ook voor de periode vanaf 1 

september 2022 tot 1 september 2024 een passende juridische 
grondslag te creëren om de BVOV 2022 en de bij de BVOV 2022-
afspraken horende extra bijdragen te kunnen verstrekken aan de 
concessiehouders; 

-  aldus tevens ruimte te creëren om eventuele extra bijdragen 
mutatis mutandis in de periode 1/2023 – 9/2024 te kunnen 
verstrekken aan concessiehouders. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de wijziging van 

de concessiebeschikking kenbaar wordt gemaakt. 

4. Vast te stellen de brieven aan de concessiehouders van de concessies 

Zuid-Holland Noord, Drechtsteden Molenlanden en Gorinchem, 

Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee, Treindienst Alphen aan den 

Rijn - Gouda en contracthouder Waterbus waarin de wijziging van de 

concessiebeschikking kenbaar wordt gemaakt. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij dit voorstel tot wijziging 

van de concessiebeschikking. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Stolk Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) par. 2.12 
Openstellingsbesluit subsidie Groene gezonde schoolpleinen Zuid-
Holland 2022 
 

PZH-2022-815017896 Advies 

1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie Groene gezonde 

schoolpleinen Zuid-Holland 2022 met een deelplafond van € 

600.000,00 

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

Staten worden geïnformeerd over het Openstellingsbesluit subsidie 
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Groene gezonde schoolpleinen Zuid-Holland 2022 met een 

deelplafond van € 600.000,00 

3. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit subsidie Groene gezonde 

schoolpleinen Zuid-Holland 2022 wordt gepubliceerd in het 

Provinciaal Blad 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting het Openstellingsbesluit 

subsidie Groene gezonde schoolpleinen Zuid-Holland 2022 met een 

deelplafond van € 600.000,00 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Stolk Openstellingsbesluit subsidie doorbraakprojecten natuurlijke 
reststromen Zuid-Holland 2022 
 

PZH-2022-815022721 Advies 

1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie doorbraakprojecten 

natuurlijke reststromen Zuid-Holland 2022; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij ter kennisname 

wordt aangeboden het Openstellingsbesluit subsidie 

doorbraakprojecten natuurlijke reststromen Zuid-Holland 2022; 

3. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit subsidie doorbraakprojecten 

natuurlijke reststromen Zuid-Holland 2022 wordt gepubliceerd in het 

Provinciaal Blad; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor het Openstellingsbesluit 

subsidie doorbraakprojecten natuurlijke reststromen Zuid-Holland 

2022. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Stolk Aansluiten bij de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving 
 

PZH-2022-814854273 Advies 

1. In te stemmen met het verzoek om deel te nemen aan City Deal 

Gezonde en Duurzame Voedselomgeving tot het einde van de 

looptijd, 16 oktober 2025. 

2. Eenmalig € 30.000.00 bij te dragen aan de City Deal Gezonde en 

Duurzame Voedselomgeving en dit bedrag beschikbaar te stellen na 

goedkeuring van deelname van PZH door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. 

3. Vast te stellen de brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken met 

het verzoek tot aansluiting bij de City Deal Gezonde en Duurzame 

Voedselomgeving 

4. Vast te stellen de brief aan PS over het verzoek tot deelname aan de 

City Deal Gezonde en Duurzame voedselomgeving  
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5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verzoek tot 

deelname aan de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Baljeu Vaststellen Leges Verordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2023 
 

PZH-2022-817255139 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij wordt voorgesteld om de 

Leges Verordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2023, ter vaststelling 
aan Provinciale Staten aan te bieden. 

2. Te bepalen dat de Leges Verordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 
2023, na vaststelling door Provinciale Staten, wordt gepubliceerd in 
het Provinciaal Blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de Leges Verordening 
Omgevingsrecht Zuid-Holland 2023. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Baljeu Vaststellen Leges Verordening Bouwactiviteiten Omgevingswet Zuid-
Holland 2023 
 

PZH-2022-817255156 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij wordt voorgesteld om de 

Leges Verordening Bouwactiviteiten Omgevingswet Zuid-Holland 
2023, ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden. 

2. Te bepalen dat de Leges Verordening Bouwactiviteiten Omgevingswet 
2023, na vaststelling door Provinciale Staten, wordt gepubliceerd in 
het Provinciaal Blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de Leges Verordening 
Bouwactiviteiten Zuid-Holland 2023. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Baljeu Vaststellen Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2023 
 

PZH-2022-817255423 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij wordt voorgesteld om de 

Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2023, ter vaststelling 
aan Provinciale Staten aan te bieden. 

2. Te bepalen dat de Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2023, 
na vaststelling door Provinciale Staten, wordt gepubliceerd in het 
Provinciaal blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de 
Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2023 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF11 / Baljeu Vaststellen Legesverordening Infrastructuur provincie Zuid-Holland 2023 
 

PZH-2022-817253273 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij wordt voorgesteld om de 

Legesverordening Infrastructuur provincie Zuid-Holland 2023, ter 
vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden. 

2. Te bepalen dat de Legesverordening Infrastructuur provincie Zuid-
Holland 2023, na vaststelling door Provinciale Staten, wordt 
gepubliceerd in het Provinciaal blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de Legesverordening 
infrastructuur provincie Zuid-Holland 2023. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12 / Baljeu Vaststellen Legesverordening Natuur provincie Zuid-Holland 2023 
 

PZH-2022-817249150 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij wordt voorgesteld om de 

Leges Verordening Natuur Zuid-Holland 2023, ter vaststelling aan 
Provinciale Staten aan te bieden. 

2. Te bepalen dat de Leges Verordening Natuur Zuid-Holland 2023, na 
vaststelling door Provinciale Staten, wordt gepubliceerd in het 
Provinciaal blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de Leges Verordening 
Natuur Zuid-Holland 2023. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF13 / Baljeu Vaststellen Leges Verordening Milieubelastende Activiteiten 2023-
Omgevingswet 
 

PZH-2022-817252739 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij wordt voorgesteld om de 

Leges Verordening Milieubelastende Activiteiten Omgevingswet Zuid-
Holland 2023-, ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden. 

2. Te bepalen dat de Leges Verordening Milieubelastende Activiteiten 
Omgevingswet Zuid-Holland 2023, na vaststelling door Provinciale 
Staten, wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de Leges 
Milieubelastende Activiteiten Omgevingswet Zuid-Holland 2023 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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SV1 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3891 VVD - mogelijkheden directe 
ontsluiting bedrijventerrein Nieuwerkerk aan den IJssel op N219 
 

PZH-2022-817399196 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording  van de Statenvragen 3891 van de 

VVD met betrekking tot mogelijkheden directe ontsluiting 

bedrijventerrein Nieuwerkerk aan den IJssel op N219. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3891 van de VVD met betrekking tot 

mogelijkheden directe ontsluiting bedrijventerrein Nieuwerkerk aan 

den IJssel op N219. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Zevenbergen Beantwoording statenvragen 3892 D66 - Mobiliteitsmaatregelen 
noordelijke Duin- en Bollenstreek 
 

PZH-2022-817427939 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3892 van D66 

met betrekking tot mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en 

Bollenstreek. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3892 van D66 met betrekking tot 

mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- Bij het antwoord op vraag 4 aan te geven dat de dekking nog 

door PS moet worden vastgesteld (namelijk de algemene 

reserve); 

- Het alternatieve antwoord bij vraag 4 te schrappen. 

 
 

SV3 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3893 - SP - GenX (PFAS) vervuiling via afval 
Chemours 
 

PZH-2022-817595634 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3893 van 

de SP met betrekking tot 'GenX (PFAS) vervuiling via afval Chemours. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

schriftelijke vragen 3893 van de SP met betrekking tot 'GenX (PFAS) 

vervuiling via afval Chemours'. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om bij het 
antwoord op vraag 4 te refereren aan de beantwoording van de 
relevante Kamervragen wanneer deze beschikbaar zijn, of wanneer deze 
te lang op zich laten wachten de beantwoording aan te passen dat de 
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beantwoording van de Kamervragen aan Provinciale Staten zal worden 
toegezonden wanneer deze beschikbaar is. 

 
 

SV4 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3894 FvD - Mobiliteitsmaatregelen 
Noordelijke Duin- en Bollenstreek 
 

PZH-2022-817443874 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3894 van FvD 

met betrekking tot mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en 

Bollenstreek 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3894 van FvD met betrekking tot 

mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- De beantwoording betreffende de financiering aan te passen 

conform de beantwoording van Statenvragen 3892 D66 - 

Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek 

- Bij de beantwoording op vraag 3 de naam van het lid van de 

stuurgroep te verwijderen.  
 

 


