
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 15 NOVEMBER 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 8 november 2022 vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Koning Informatievoorziening aan PS over geluidwerende voorzieningen 
Vlietland 
 

PZH-2022-818113141  
 

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

geïnformeerd worden over de informatievoorziening over 
geluidswerende voorzieningen in vlietland aan PS 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijze waarop PS 
worden geïnformeerd over de voortgang van het project 
geluidwerende voorzieningen Vlietland 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten de derde alinea aan te passen zodat hieruit 
blijkt dat het om drie door de COR aangewezen grote projecten gaat 
waar naast de renovatie van het Provinciehuis en de Rijnlandroute het 
Warmtedossier onderdeel van uitmaakt.  

 
 

A2 / Zevenbergen Nieuwe voorkeurslocatie Slimme Centrale in het provinciehuis 
 

PZH-2022-819356507 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan PS met betrekking tot de nieuwe 

voorkeurslocatie Slimme Centrale. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de nieuwe 

voorkeurslocatie Slimme Centrale in het provinciehuis. 
 

 Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 

brief aan Provinciale Staten op de tweede pagina bij de eerste bullet op 

te nemen dat v.w.b. de duurzaamheidsambities qua budget wordt 

aangesloten bij de verdere verduurzaming van het Provinciehuis. 

 
 

A3 / Baljeu Vaststelling Kader voor de relatie met China 
 

PZH-2022-818141495 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij het 'Kader voor de relatie 

met China' ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt aangeboden. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting "Vaststelling Statenvoorstel - 

Kader voor de relatie met China". 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

-in het Statenvoorstel en het Kader wijzigingen van ondergeschikt 

belang aan te brengen;  

-e.e.a. nog intern af te stemmen/terug te koppelen; 

-expliciet toe te voegen dat in het programma aandacht wordt besteed 

aan mensenrechten. 
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CF1 / De Zoete Besluit tot wijziging subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-
Holland 2013 en vaststelling deelplafonds 
 

PZH-2022-817855473 1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 

2. Vast te stellen de GS brief aan PS over het besluit tot wijziging van de 

Subsidieregeling 

3. Vaststellen van onderstaande deelplafonds onder de Subsidieregeling 

restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 

4. een deelplafond van € 3.100.000 ten behoeve van de restauratie van 

rijksmonumenten zoals vastgelegd in paragraaf 2 van de 

subsidieregeling 

5. een deelplafond van € 250.000 ten behoeve van herbestemming van 

rijksmonumenten zoals vastgelegd in paragraaf 3 van de 

subsidieregeling 

6. een deelplafond van € 250.000 ten behoeve van groot onderhoud van 

daken van de categorie agrarisch erfgoed zoals vastgelegd in 

paragraaf 4 van de subsidieregeling 

7. Vast te stellen het besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 

2023 voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-

Holland 2013 

8. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 en het besluit tot 

vaststelling van de deelplafonds voor 2023 voor de Subsidieregeling 

restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 bekend worden 

gemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad 

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

van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 

2013 en het besluit tot vaststelling deelplafonds onder de 

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (Srg) par. 2.11 
Openstellingsbesluit Groen doet goed 2023 
 

PZH-2022-818194559  
 

Advies 

1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie Groen doet goed 

2023 met een deelplafond van € 300.000,00; 

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

Staten worden geïnformeerd over het Openstellingsbesluit subsidie 

Groen doet goed 2023 met een deelplafond van € 300.000,00; 

3. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit Groen doet goed Zuid-

Holland 2023 met een deelplafond van € 300.000,00 bekendgemaakt 

wordt in het Provinciaal Blad; 
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4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit 

subsidie Groen doet goed 2023 met een deelplafond van € 

300.000,00. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Zevenbergen Grenscorrectie gemeenten Den Haag en Rijswijk  
 

PZH-2022-817624733  
 

Advies 

1. Vast te stellen de grensbeschrijving grenscorrectie Den Haag en 

Rijswijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 2 van de Wet 

algemene regels herindeling; 

2. Vast te stellen de brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, die in afschrift zal worden toegezonden aan de 

colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Den 

Haag en Rijswijk en het Kadaster; 

3. Vast te stellen de brieven aan de colleges van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeenten Den Haag en Rijswijk; 

4. Te bepalen dat het besluit tot het vaststellen van de 

grensbeschrijving grenscorrectie Den Haag en Rijswijk wordt 

gepubliceerd in het Provinciaal blad, en; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de 

grensbeschrijving. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Baljeu Brief aan Binnenlandse Zaken om deel te nemen aan een experiment 
van de Crisis- en Herstelwet 
 

PZH-2022-818876025 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Binnenlandse Zaken over deelname aan 

een experiment van de Crisis- en Herstelwet. 

2. Vast te stellen de publieksamenvatting over deelname aan een 

experiment van de Crisis- en Herstelwet. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
publiekssamenvatting aan te passen, waardoor niet de indruk wordt 
gewekt dat de RAV factor nu geheel wordt vervangen met toepassing 
van dit artikel, maar dat het artikel uit de Crisis en herstelwet als 
instrument wordt ingezet op onderdelen waar dit meerwaarde kan 
hebben.  

 
 

CF5 / Baljeu Actualisatie financiële verordening 2022 
 

PZH-2022-819301499 Advies 
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1. Vast te stellen het statenvoorstel waarin wordt voorgesteld om  

a. de Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 in te 

trekken; en 

b. de Financiële verordening Zuid-Holland 2021 te wijzigen door 

aanpassing van artikel 2.4, lid 4 en de paragraaf 4.3 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing en toevoeging van 

paragraaf 4.8 Kostprijsberekening en rentetoerekening, paragraaf 

4.9 Indexatie en 4.10 Lastneming subsidies 

c. de Financiële verordening Zuid-Holland 2021, zoals deze luidde op 

de dag van inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing te 

laten blijven op de jaarstukken 2022 

2. Vast te stellen de Uitvoeringsnota indexatiebeleid. 

3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Financiële verordening 

Zuid-Holland 2021 wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de intrekking van de 

Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017, de 

wijziging van de Financiële Verordening Zuid-Holland 2021 en de 

Uitvoeringsnota indexatiebeleid. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Potjer Geactualiseerde Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid najaar 2022 
 

PZH-2022-819905249 Advies 

1. Vast te stellen de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda 

Omgevingsbeleid najaar 2022” waarin actualisaties zijn opgenomen 

ten aanzien van wijzigingen en ontwikkelingen van het 

Omgevingsbeleid. 

2. Vast te stellen de brief aan PS, waarin zij geïnformeerd worden over 

de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid 

najaar 2022”.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

“Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid 

najaar 2022”. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-in de brief aan Provinciale Staten onder: “Toevoeging Verkenning 
Ruimtelijke Puzzel” in de eerste zin het voorbeeld van “Klimaatakkoord” 
te vervangen door “RES”; 
-in de brief aan Provinciale Staten de alinea: “Toevoeging Verkenning 
Ruimtelijke Puzzel” te plaatsen onder de alinea: “Toevoeging 
Startdocument NPLG/PPLG; 
-op pagina 5 van de geactualiseerde LTA bij Module Wonen en Werken 
bij “Ontwerp” Q1 2023 te wijzigen in Q4 2022; 
-Betrokken portefeuillehouders nog e.e.a. te laten afstemmen. 
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CF7 / Zevenbergen GS-brief over uitkomsten BO MIRT Goederenvervoercorridors & 
landsdeel Zuidwest Nederland 

PZH-2022-817939457 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de uitkomsten 

BO MIRT Goederenvervoercorridors & landsdeel Zuidwest Nederland. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de uitkomsten BO MIRT 

Goederenvervoercorridors & landsdeel Zuidwest Nederland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Baljeu Beantwoording schriftelijke vragen 3895 D66 DENK PvdD over 
drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit 
 

PZH-2022-817719432 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3895 D66 DENK PvdD 

met betrekking tot drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

Statenvragen 3895 D66 DENK PvdD met betrekking tot 

drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Zevenbergen Beantwoording schriftelijke vragen 3902 van SP, GL en PvdA met 
betrekking tot GenX (PFAS) illegale lozing GenX door Chemours 2021 
 

PZH-2022-817939457 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording schriftelijke vragen 3902 van SP, GL 

en PvdA met betrekking tot GenX (PFAS) illegale lozing GenX door 

Chemours 2021. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

schriftelijke vragen 3902 van SP, GL en PvdA met betrekking tot GenX 

(PFAS) illegale lozing GenX door Chemours 2021. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
 


