
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 8 NOVEMBER 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 1 november 2022 vastgesteld. 
 
 

A1 / Baljeu Boardletter 2022 
 

PZH-2022-818522536 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met een inhoudelijk 

reactie op de door de accountant opgestelde boardletter 2022. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de boardletter 2022. 
3.  Te bepalen het GS-voorstel, de brief aan Provinciale Staten, waarin de 

inhoudelijke reactie van Gedeputeerde Staten op de boardletter 2022 
is verwoord, de publiekssamenvatting inzake de boardletter en alle 
bij dit besluit behorende bijlagen, niet actief openbaar te maken tot 
het moment dat de brief aan Provinciale Staten ter kennis wordt 
gebracht aan de leden van de Commissie Onderzoek van de Rekening, 
op grond van artikel 3, onder a van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid provincie Zuid-Holland 2017, juncto artikel 5.1, lid 4 
van de Wet open overheid. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A2 / Koning WarmtelinQ Rijswijk-Leiden Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
 

PZH-2022-817882907 Advies 
1. Vast te stellen de Reactienota NRD WarmtelinQ Rijswijk-Leiden 

waarin een reactie wordt gegeven op de zienswijzen en adviezen, 
waarmee wordt aangegeven of deze tot wijzigingen in de definitieve 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau leiden en hoe deze worden 
doorgevoerd; 

2. Vast te stellen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau waarmee het 
kader voor het uit te voeren milieuonderzoek wordt vastgelegd; 

3. Vast te stellen de brief van GS aan PS waarmee PS op de hoogte 
worden gebracht van de stand van zaken van het project WarmtelinQ 
en de genomen besluiten om de Reactienota en de Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau vast te stellen voor het tracé WarmtelinQ Rijswijk-
Leiden. 

4.   Vast te stellen de publiekssamenvatting over het vaststellen van de 
Reactienota en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Koning Beantwoording aanvullende onderbouwing Ontwikkelperspectief 
Bleizo-West 
 

PZH-2022-817675739 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan gemeente Lansingerland als 

beantwoording van de aanvullende onderbouwing voor het 
Ontwikkelperspectief Bleizo-West van de gemeente Lansingerland. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan PS als oplegger van het afschrift van de 
brief aan de gemeente Lansingerland aan PS. 
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3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief als 
beantwoording van het verzoek van de gemeente Lansingerland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan de gemeente Lansingerland: 
- in de slotalinea puntsgewijs en concreet te benoemen wat nog voor 
(beslis)informatie nodig is vanuit Lansingerland; 
-aan de tweede alinea op pagina twee toe te voegen dat indertijd ook 
een politieke afweging heeft plaatsgevonden en wanneer een ander 
ontwikkelperspectief gewenst is opnieuw een politieke afweging 
gemaakt moet worden; 
-op de vierde pagina, eerste alinea de tweede tot en met de vierde zin “ 
Dat was (…) t/m (…) /optie meer.” te verwijderen. 
 

 
 

A4 / De Zoete Besluit tot ondertekenen Intentieverklaring nieuw te ontwikkelen 
archeologisch depot in Katwijk 
 

PZH-2022-818629491 Advies 
1.  Vast te stellen de intentieverklaring Verkenning ‘Nieuw te vestigen 

provinciaal archeologisch depot Zuid-Holland in de Uitwatering, 
gemeente Katwijk’; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting ‘Nieuw te vestigen 
provinciaal archeologisch depot Zuid-Holland in de Uitwatering, 
gemeente Katwijk’. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldig besluitvorming 
door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, 
is het advies aan hem een machtiging af te geven aan gedeputeerde W.H. 
de Zoete-van der Hout, om de intentieverklaring ‘Nieuw te vestigen 
provinciaal archeologisch depot Zuid-Holland in de Uitwatering, 
gemeente Katwijk’ te ondertekenen. 
 

Besluit Niet vastgesteld. 

 
 

CF1 / Potjer Actualisatie samenwerkingsovereenkomst pilot LIFE IP Donkse Laagten 
 

PZH-2022-817729941 Advies 
1. In te trekken het GS-besluit van 7 juni 2+022 met nummer PZH-2022-

803569894 
2. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst LIFE IP All4biodiversity / 

pilot De Donkse Laagten (waterinfiltratie) met Mts. A. en M. de Groot, 
Elzenweg 4 te Nieuw-Lekkerland 

3. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst LIFE IP All4biodiversity / 
pilot De Donkse Laagten (waterinfiltratie) met Zorgboerderij Eben-
Haëzer, Schoonenburgweg 15 te Nieuw-Lekkerland 
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4. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst LIFE IP All4biodiversity / 
pilot De Donkse Laagten (waterinfiltratie) met Firma J. Heijkoop, 
Middenpolderweg 57 te Streefkerk 

5. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst LIFE IP All4biodiversity / 
pilot De Donkse Laagten (waterinfiltratie) met       , te Nieuw-
Lekkerland 

6. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst LIFE IP All4biodiversity / 
pilot De Donkse Laagten (waterinfiltratie) met Melkgeiten en 
Loonbedrijf De Molswaerd, Heulenslag 36A te Bleskensgraaf 

7. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst LIFE IP All4biodiversity / 
pilot De Donkse Laagten (waterinfiltratie) met VOF A. en M.K. de 
Jong, Westeinde 5A te Wijngaarden 

8. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst LIFE IP All4biodiversity / 
pilot De Donkse Laagten (stalombouw) met VOF M. & G.C. Verhoef, 
Brandwijksedijk 45 te Brandwijk 

9. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst LIFE IP All4biodiversity / 
pilot De Donkse Laagten (mest - referentie) met Firma Nescio, 
Elzenweg 19 te Bleskensgraaf 

10. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst LIFE IP All4biodiversity / 
pilot De Donkse Laagten (mest - referentie) met    , te Nieuw-
Lekkerland 

11. Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst LIFE IP All4biodiversity / 
pilot De Donkse Laagten (mest - referentie) met Maatschap Korevaar, 
Brandwijksedijk 28a te Bleskensgraaf 

12. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de samenwerkings-
overeenkomsten LIFE IP All4biodiversity / pilot De Donkse Laagten 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning na rechtsgeldige besluitvorming 
door GS bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan 
hem machtiging af te geven aan dhr. B.K. Potjer, gedeputeerde Natuur, 
om namens de provincie Zuid-Holland de samenwerkingsovereenkomsten 
met de afzonderlijke bedrijven te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Potjer Natura 2000 verlenging beheerplan Deltawateren 
 

PZH-2022-818650832 Advies 
1. In te stemmen met voorgenomen besluit van de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat tot verlenging van het Natura 2000-
beheerplan Deltawateren 2016-2022 met een periode van maximaal 
zes jaar 

2. Vast te stellen de instemmingsbrief aan Rijkswaterstaat inzake de 
verlenging van het Natura 2000-beheerplan Deltawateren 2016-2022 
met een periode van maximaal zes jaar 

3. Vast te stellen de GS-brief waarmee PS wordt geïnformeerd over de 
instemmingsbrief aan Rijkswaterstaat inzake de verlenging van het 
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Natura 2000-beheerplan Deltawateren 2016-2022 met een periode 
van maximaal zes jaar. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over instemming met 
verlenging van het Natura 2000-beheerplan Deltawateren 

 
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 B. Potjer, gedeputeerde Natuur van 
de Provincie Zuid-Holland, om de verlenging van het Natura 2000-
beheerplan Deltawateren 2016-2022 met Rijkswaterstaat namens de 
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Onderzoek Spreiding Sportaccommodaties Zuid-Holland 2022 
 

PZH-2022-818243525 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het Onderzoek 

Spreiding Sportaccommodaties Zuid-Holland 2022, waarmee 
Provinciale Staten op de hoogte worden gesteld; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende het onderzoek 
Spreiding Sportaccommodaties Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Koning Intentieverklaring versnelling (tijdelijke) sociale en betaalbare woningen 
in de gemeente Westland 
 

PZH-2022-818490881 Advies 
1. Aan te gaan de ‘Intentieverklaring Versnelling (tijdelijke) sociale en 

betaalbare woningen in de gemeente Westland’ met de gemeente 
Westland. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de 
Intentieverklaring Versnelling (tijdelijke) sociale en betaalbare 
woningen in de gemeente Westland.  

 
Aangezien de commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming 
door Gedeputeerde Staten, 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 Intentieverklaring namens de Provincie 
Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF5 / Stolk NSP einddatum nieuwe lokale ontwikkelingsstrategieën en POP3 
drempelbedrag deelbetaling 
 

PZH-2022-817605123 Advies 
1.  vast te stellen het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 

POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021 – 2022. 
2.  vast te stellen het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 

POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2021 – 2022. 
3.  vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 

Staten worden geïnformeerd over het besluit tot wijziging van het 
Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021 – 
2022 en het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 
watersystemen Zuid-Holland 2021 – 2022. 

4.  Te bepalen dat wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad het besluit 
tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER 
Zuid-Holland 2021 – 2022 en het besluit tot wijziging van het 
Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2021 – 2022. 

4.  vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging 
van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 
2021 – 2022 en het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 
POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2021 – 2022. 

 

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

 
 

CF6 / Stolk Action Agenda 2.0 Cooperation in the space sector between Bremen and 
Zuid-Holland 
 

PZH-2022-819149302 Advies 
1.  Vast te stellen de ‘Action Agenda 2.0 2023-2026 Cooperation in the 

Space Sector between Bremen and Zuid-Holland’.  
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het vaststellen van de 

‘Action Agenda 2.0 2023-2026 Cooperation in the Space Sector 
between Bremen and Zuid-Holland’. 

3.  Te bepalen dat de Action Agenda als genoemd onder punt 1 en de 
publiekssamenvatting als genoemd onder punt 2 pas gepubliceerd 
worden nadat de Action Agenda 2.0 tussen Bremen, Aviaspace, 
provincie Zuid-Holland en SpaceNed is gepresenteerd op 15 
november 2022 op grond van artikel 3 onder b van besluit 
Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikt belang. 
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CF7 / Zevenbergen GS-brief op het rapport DoeMee-onderzoek 2021 naar de praktijk van 
de Wob 
 

PZH-2022-817652612 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten inzake de 

rapportage over het DoeMee 2021-onderzoek van de Nederlandse 
Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies over de 
praktijk van de Wob bij decentrale overheden en de rapportage van 
de Randstedelijke Rekenkamer over de praktijk van de Wob bij Zuid-
Holland. 

2. Vast te stellen de rapportage van de Randstedelijke Rekenkamer over 
de praktijk van de Wob bij Zuid-Holland d.d. 24 juni 2022.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de GS-brief aan 
Provinciale Staten inzake de rapportage over het DoeMee 2021-
onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies over de praktijk van de Wob bij decentrale 
overheden en de rapportage van de Randstedelijke Rekenkamer over 
de praktijk van de Wob bij Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
 


