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A1 / Stolk Landbouwbijdrage aan gebiedsprogramma Zuid-Holland 
 

PZH-2022-819898765 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de 

landbouwbijdrage aan het gebiedsprogramma Zuid-Holland. 
2. Vast te stellen de publieksamenvatting over de landbouwbijdrage aan 

het gebiedsprogramma Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-een gezamenlijke oplegbrief richten Provinciale Staten te maken voor 
de stukken “Landbouwbijdrage aan gebiedsprogramma Zuid Holland”, 
“Strategie Vitale Veenweiden”, “Provinciale grondbank ZH PLG”, 
“Startdocument Zuid Hollands Programma Landelijk gebied” en 
legalisatie PAS melders waarin:  

• dit in een breder perspectief wordt geplaatst en wordt aangegeven 

hoe deze stukken zich tot elkaar verhouden; 

• wordt aangegeven dat vooruitlopend op nadere precisering en 

grotere stappen nu al met de beschreven punten wordt gestart en 

e.e.a. derhalve nog in ontwikkeling is; 

• wordt aangegeven dat hiernaast ook al staand beleid is zoals de 

kaderrichtlijn water en dat het proces t.a.v. de ruimtelijke puzzel 

loopt; 

• wordt benoemd dat het Rijk vrijdag met brieven naar buiten zal 

komen over deze onderwerpen, waarover PS direct zullen worden 

geïnformeerd; 

• t.a.v. het kaartje in de Ontwerp Strategie Vitale Veenweiden wordt 

aangegeven dat dit nog niet definitief is. 
-in de brieven aan Provinciale Staten van voormelde stukken expliciet 
(en in vet aangegeven) te verwijzen naar deze oplegger en te verwijzen 
naar de brieven die vanuit het Kabinet gaan komen; 
-de introductie van de brief Landbouwbijdrage aan PS duidelijker te 
maken door o.m. te benoemen dat tenminste aan de genoemde doelen 
gaat wordt gewerkt, maar dat hiernaast nog meer doelen in beeld gaan 
komen.  
-te omschrijven wat de bedoeling is van deze brief.  
-in de brief aan PS op de vierde pagina de principes brons, zilver en goed 
niet te noemen en deze termen weg te halen achter de zinnen bij de 
drie bullets;  
-in de brief aan PS toe te voegen dat Co2 ook wordt vastgelegd in de 
bodem. 

 

A2 / Stolk Strategie Vitale Veenweiden 
 

PZH-2022-819861500 Advies 
1. Vast te stellen de Ontwerp Strategie Vitale Veenweiden Zuid-Holland; 
2. Vast te stellen het Ontwerp document ‘Proces en Samenwerking 

Gebiedsplan Vitale Veenweiden’; 
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3. Vast te stellen de brief aan de bestuurlijk partners waarin zij worden 
gevraagd in te stemmen met de documenten en zich te verbinden 
aan de beschreven aanpak; 

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij worden 
geïnformeerd over dit GS-besluit, en waarmee wordt voldaan aan van 
de toezegging van gedeputeerde Stolk aan Provinciale Staten van 28 
september 2022;  

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Strategie Vitale 
Veenweiden. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-een gezamenlijke oplegbrief richten Provinciale Staten te maken voor 
de stukken “Landbouwbijdrage aan gebiedsprogramma Zuid Holland”, 
“Strategie Vitale Veenweiden”, “Provinciale grondbank ZH PLG”, 
“Startdocument Zuid Hollands Programma Landelijk gebied” en 
legalisatie PAS melders waarin:  

• dit in een breder perspectief wordt geplaatst en wordt aangegeven 

hoe deze stukken zich tot elkaar verhouden; 

• wordt aangegeven dat vooruitlopend op nadere precisering en 

grotere stappen nu al met de beschreven punten wordt gestart en 

e.e.a. derhalve nog in ontwikkeling is; 

• wordt aangegeven dat hiernaast ook al staand beleid is zoals de 

kaderrichtlijn water en dat het proces t.a.v. de ruimtelijke puzzel 

loopt; 

• wordt benoemd dat het Rijk vrijdag met brieven naar buiten zal 

komen over deze onderwerpen, waarover PS direct zullen worden 

geïnformeerd; 

• t.a.v. het kaartje in de Ontwerp Strategie Vitale Veenweiden wordt 

aangegeven dat dit nog niet definitief is en dit in een volgende 

versie wordt meegenomen. 
-in de brieven aan Provinciale Staten van voormelde stukken expliciet 
(en in vet aangegeven) te verwijzen naar deze oplegger en te verwijzen 
naar de brieven die vanuit het Kabinet gaan komen; 
-in het Ontwerp document “Proces en Samenwerking Gebiedsplan 
Vitale Veenweiden” op pagina 8 aan het schematisch overzicht toe te 
voegen dat het gaat om wensen en opgaven gerelateerd aan NPLG en 
“Scope” te vervangen door “Gebiedsplan”. 
-in de brief aan de bestuurlijke partners in de laatste zin van de eerste 
alinea naast de agrarische ondernemers ook de natuurorganisaties te 
benoemen; 
-in de Ontwerp Strategie Vitale Veenweiden op pagina 7 in het gele blok 
bij Glastuinbouw ook Co2/klimaatopgave te benoemen. 

 
 

A3 / De Zoete Provinciale grondbank ZH-PLG 
 

PZH-2022-819641626 Advies 
1. Vast te stellen dat er een provinciale grondbank ZH-PLG wordt 

ingesteld. 
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2. Vast te stellen de spelregels provinciale grondbank ZH-PLG binnen het 
kader van de Uitvoeringsnota grondbeleid. 

3. Vast te stellen de GS-brief aan PS over de provinciale grondbank ZH-
PLG. 

4. Te bepalen dat de spelregels provinciale grondbank ZH-PLG bekend 
gemaakt wordt in het Provinciaal Blad. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de vaststelling van de 
provinciale grondbank ZH-PLG. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-een gezamenlijke oplegbrief richten Provinciale Staten te maken voor 
de stukken “Landbouwbijdrage aan gebiedsprogramma Zuid Holland”, 
“Strategie Vitale Veenweiden”, “Provinciale grondbank ZH PLG”, 
“Startdocument Zuid Hollands Programma Landelijk gebied” en 
legalisatie PAS melders waarin:  

• dit in een breder perspectief wordt geplaatst en wordt aangegeven 

hoe deze stukken zich tot elkaar verhouden; 

• wordt aangegeven dat vooruitlopend op nadere precisering en 

grotere stappen nu al met de beschreven punten wordt gestart en 

e.e.a. derhalve nog in ontwikkeling is; 

• wordt aangegeven dat hiernaast ook al staand beleid is zoals de 

kaderrichtlijn water en dat het proces t.a.v. de ruimtelijke puzzel 

loopt; 

• wordt benoemd dat het Rijk vrijdag met brieven naar buiten zal 

komen over deze onderwerpen, waarover PS direct zullen worden 

geïnformeerd; 

• t.a.v. het kaartje in de Ontwerp Strategie Vitale Veenweiden wordt 

aangegeven dat dit nog niet definitief is en dit in een volgende 

versie wordt meegenomen. 
-in de brieven aan Provinciale Staten van voormelde stukken expliciet 
(en in vet aangegeven) te verwijzen naar deze oplegger en te verwijzen 
naar de brieven die vanuit het Kabinet gaan komen; 
-in de brief aan Provinciale Staten tot uitdrukking te laten komen dat bij 
de opkoop van grond de Provincie hierbij niet een concurrerende positie 
t.o.v. de boeren inneemt. 

 
 

A4 / Zevenbergen Beleidsregel nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen 2023 
 

PZH-2022-814792862 Advies 
1. Vast te stellen de Beleidsregel nadeelcompensatie infrastructurele 

maatregelen 2023. 
2. Te bepalen dat de Beleidsregel nadeelcompensatie infrastructurele 

maatregelen 2023 zal worden gepubliceerd in het Provinciaal blad. 
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de vaststelling van 

de Beleidsregel nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen 
2023.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het vaststellen van 
Beleidsregel nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen 2023. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A5 / Baljeu Startdocument Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied 
 

PZH-2022-819607656 Advies 
1. Vast te stellen het startdocument ZH-PLG; 
2. Vast te stellen de GS-brief en als bijlage het Startdocument ZH-PLG; 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Startdocument ZH-

PLG. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-een gezamenlijke oplegbrief richten Provinciale Staten te maken voor 
de stukken “Landbouwbijdrage aan gebiedsprogramma Zuid Holland”, 
“Strategie Vitale Veenweiden”, “Provinciale grondbank ZH PLG”, 
“Startdocument Zuid Hollands Programma Landelijk gebied” en 
legalisatie PAS melders waarin:  

• dit in een breder perspectief wordt geplaatst en wordt aangegeven 

hoe deze stukken zich tot elkaar verhouden; 

• wordt aangegeven dat vooruitlopend op nadere precisering en 

grotere stappen nu al met de beschreven punten wordt gestart en 

e.e.a. derhalve nog in ontwikkeling is; 

• wordt aangegeven dat hiernaast ook al staand beleid is zoals de 

kaderrichtlijn water en dat het proces t.a.v. de ruimtelijke puzzel 

loopt; 

• wordt benoemd dat het Rijk vrijdag met brieven naar buiten zal 

komen over deze onderwerpen, waarover PS direct zullen worden 

geïnformeerd; 

• t.a.v. het kaartje in de Ontwerp Strategie Vitale Veenweiden wordt 

aangegeven dat dit nog niet definitief is en dit in een volgende 

versie wordt meegenomen. 
-in de brieven aan Provinciale Staten van voormelde stukken expliciet 
(en in vet aangegeven) te verwijzen naar deze oplegger en te verwijzen 
naar de brieven die vanuit het Kabinet gaan komen; 
-in het Startdocument op pagina 18 in de financiële paragraaf een 
opsomming van budgetten die al in beeld zijn op te nemen. 
-de paragraaf “Groen-blauwe dooradering” te positioneren onder 
natuur.  

 
 

A6 / Baljeu Legalisatie PAS-melders 
 

PZH-2022-819632572 Advies 
1. Vast te stellen het ‘Plan van aanpak inzet PZH bij legalisatie PAS-

melders’. 
2. Vast te stellen de GS-brief aan PS ter afdoening van motie 1114 “PAS-

melders niet aan hun lot overlaten”. 
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3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin ‘Plan van aanpak inzet 
PZH bij legalisatie PAS-melders’ wordt toegelicht. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-een gezamenlijke oplegbrief richten Provinciale Staten te maken voor 
de stukken “Landbouwbijdrage aan gebiedsprogramma Zuid Holland”, 
“Strategie Vitale Veenweiden”, “Provinciale grondbank ZH PLG”, 
“Startdocument Zuid Hollands Programma Landelijk gebied” en 
legalisatie PAS melders waarin:  

• dit in een breder perspectief wordt geplaatst en wordt aangegeven 

hoe deze stukken zich tot elkaar verhouden; 

• wordt aangegeven dat vooruitlopend op nadere precisering en 

grotere stappen nu al met de beschreven punten wordt gestart en 

e.e.a. derhalve nog in ontwikkeling is; 

• wordt aangegeven dat hiernaast ook al staand beleid is zoals de 

kaderrichtlijn water en dat het proces t.a.v. de ruimtelijke puzzel 

loopt; 

• wordt benoemd dat het Rijk vrijdag met brieven naar buiten zal 

komen over deze onderwerpen, waarover PS direct zullen worden 

geïnformeerd; 

• t.a.v. het kaartje in de Ontwerp Strategie Vitale Veenweiden wordt 

aangegeven dat dit nog niet definitief is en dit in een volgende 

versie wordt meegenomen. 
-in de brieven aan Provinciale Staten van voormelde stukken expliciet 
(en in vet aangegeven) te verwijzen naar deze oplegger en te verwijzen 
naar de brieven die vanuit het Kabinet gaan komen; 
-in de GS brief aan PS een check te doen of dit ziet op alle sectoren, en 
indien dit het geval is dit ook in de brief op te nemen; 
-wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen t.a.v. de opmaak. 

 
 

A7 / Koning Reactie Zuid-Holland consultatie wetsvoorstel Gemeentelijke Taak 
Mogelijk Maken Asielopvang 
 

PZH-2022-820597462 Advies 
1. In te trekken de op 4 oktober vastgestelde GS brief aan PS 

“Provinciale rol in wetsvoorstel gemeentelijke taak asielopvang.” 
2. Vast te stellen de consultatiereactie over het wetsvoorstel 

Gemeentelijke Taak Mogelijk Maken Asielopvang. 
3. Vast te stellen de informerende brief aan Provinciale Staten over 

bovengenoemde consultatiereactie. 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de consultatiereactie 

van provincie Zuid-Holland op het wetsvoorstel van de Wet 
Gemeentelijke Taak Mogelijk Maken Asielopvang. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-de consultatiereactie, voor nu, terug te nemen en, indien dit mogelijk is 
in het proces t.a.v. de AMvB, dan met een formele consultatiereactie te 
komen; 
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-in de brief aan Provinciale Staten aan te passen aan het niet versturen 
van de consultatiereactie en hierin aan te geven dat wanneer de 
procedure zich hiervoor leent bij het AMvB met een formele reactie 
vanuit PZH wordt gekomen.  
-in de brief aan Provinciale Staten op te nemen dat het standpunt van 
Zuid Holland ook al in verschillende gremia naar voren is gebracht.  
 
Op GS van 29 november is aanvullend besloten om: 
- in de brief aan Provinciale Staten de volgende nieuwe informatie op te 
nemen: 
“Voor 1 januari 2024 heeft de Landelijke Regie Tafel (LRT) de opgave 
voor Zuid-Holland bepaald op ruim 16.000 plekken (18.000 
opvangplekken minus reeds gerealiseerd.”; 
-de IPO consultatiereactie als bijlage aan de brief aan Provinciale Staten 
toe te voegen. 

 
 
 

CF1 / Potjer Behandelvoorstel motie 1090 Provinciale projectdag 
 

PZH-2022-819906224 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten 

geïnformeerd worden over het behandelvoorstel voor motie 1090 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel van 

motie 1090 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Potjer Resultaten ontwikkelperspectief recreatiebossen en voorstel voor 
(algemeen) uitvoeringsbudget Bos en bomen 
 

PZH-2022-819852714 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zijn worden 

geïnformeerd over de studie “Ontwikkelperspectief recreatiebossen” 
en over het voorstel voor verdeling van het (algemeen) 
uitvoeringsbudget Bos en bomen 

2 . Vast te stellen de publiekssamenvatting over het 
Ontwikkelperspectief recreatiebossen en het voorstel voor verdeling 
van het uitvoeringsbudget Bos en bomen 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF3 / Potjer Natuurdoelanalyse Krammer-Volkerak 
 

PZH-2022-819447081 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS waarmee de natuurdoelanalyse voor 

het stikstofgevoelige Natura 2000 gebied Krammer-Volkerak ter 
kennisname wordt aangeboden aan PS; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin is aangegeven wat het 
doel is van de natuurdoelanalyses en dat deze voor het Natura 2000 
gebied Krammer-Volkerak aan PS is aangeboden. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Potjer Vaststellen subsidie-instrumentarium voor uitvoering 
natuurmaatregelen ProgrammaNatuur en Natuurpact in 2023-2025 
 

PZH-2022-819547014 Advies 
1.  Vast te stellen de Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 

2023-2025; 
2.  Vast te stellen het Besluit deelplafonds 2023-2025 Subsidieregeling 

natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025 met de volgende 
deelplafonds: 
a.  € 6.000.000,00 bedoeld voor natuurmaatregelen zoals opgenomen 

in paragraaf 2 van de subsidieregeling met uitzondering van de 
natuurmaatregel ‘vitalisering bos’; 

b.  € 170.000,00 bedoeld voor de natuurmaatregel ‘vitalisering bos’ 
zoals opgenomen in paragraaf 2 van de subsidieregeling;  

c.  € 300.000,00 bedoeld voor bodemsaneringsmaatregelen als 
bedoeld in paragraaf 3 van de subsidieregeling; 

3.  Vast te stellen het Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls 
Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013;  

4.  Vast te stellen het Openstellingsbesluit SKNL Zuid-Holland 2023 met 
de daarin opgenomen deelplafonds; 

5.  Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden 
geïnformeerd over de Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-
Holland 2023-2025, het Besluit deelplafonds 2023-2025 
Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025, het 
Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en 
Landschap Zuid-Holland 2013 en het Openstellingsbesluit SKNL Zuid-
Holland 2023; 

6.  Te bepalen dat de Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 
2023-2025, het Besluit deelplafonds 2023-2025 Subsidieregeling 
natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025, het Wijzigingsbesluit 
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 
2013 en het Openstellingsbesluit SKNL Zuid-Holland 2023 worden 
gepubliceerd in het Provinciaal Blad waarmee de besluiten daags na 
publicatie in werking treden; 
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7.  Te bepalen dat voor de overgangsperiode in de eerste helft van 2023 
waar noodzakelijk nog kan worden gewerkt met opdrachten per 
terrein beherende organisatie per gebied. 

8.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Subsidieregeling 
natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025, het Besluit deelplafonds 
2023-2025 Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-
2025, het Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur 
en Landschap Zuid-Holland 2013 en het Openstellingsbesluit SKNL 
Zuid-Holland 2023; 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Stolk Intentieverklaring 3 polders Kaag en Braassem 
 

PZH-2022-817141812 Advies 
1. Aan te gaan de intentieverklaring "planvormingsfase vertragen 

bodemdaling" met Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Kaag en 
Braassem, coöperatie De Groene Klaver en LTO Noord. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan van de 
intentieverklaring "planvormingsfase vertragen bodemdaling" met 
Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Kaag en Braassem, 
coöperatie De Groene Klaver en LTO Noord. 

 
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 Meindert Stolk, gedeputeerde 
Landbouw van de Provincie Zuid-Holland, om de intentieverklaring 
“planvormingsfase vertragen bodemdaling” met Hoogheemraadschap 
Rijnland, gemeente Kaag en Braassem, coöperatie De Groene Klaver en 
LTO Noord namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Stolk Beslissing op bezwaar Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V. naar 
aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van Statevan 24 augustus 2022 
 

PZH-2022-819368173 Advies 
1. Gegrond te verklaren het bezwaar van Wagro voor zover gericht 

tegen last 5 in het besluit van 20 juli 2020 met kenmerk 2020193188, 
en deze last te herroepen. 

2. De Beslissing op bezwaar van 18 maart 2021 met kenmerk PZH-2021-
767027012 DOS-2020-0006383 (de ‘Beslissing op bezwaar’) voor het 
overige in stand te laten en aan te vullen met een (nieuwe) last 4 
zoals in de nieuwe beslissing op bezwaar onder het kopje ‘Nieuwe 
last 4’ wordt omschreven. 
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3. Af te wijzen het verzoek tot kostenvergoeding nu aan Wagro voor de 
bezwaarprocedure reeds een (forfaitaire) proceskostenvergoeding 
van € 1.068,- euro is toegekend.  

4. Vast te stellen de nieuwe beslissing op bezwaar aan Wagro naar 
aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State van 24 augustus 2022. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op 
bezwaar van Wagro naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 augustus 2022. 

6. Te bepalen dat, op grond van artikel 3, onder a van de Beleidsregel 
actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 jo.  artikel 5.1, lid 1, onder c 
en 5.1, lid 2, onder f van de Wet open overheid, de brief met de 
beslissing op bezwaar en daarbij behorende bijlagen niet openbaar te 
maken. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Baljeu Uitgangspunten Financieel kader 2024 gemeenschappelijke regelingen 
 

PZH-2022-817585324 Advies 
1. Vast te stellen de brieven met de uitganspunten financieel kader 

2024 gemeenschappelijke regelingen aan: 
a) Omgevingsdienst Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond; 
b) Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid; 
c) Omgevingsdienst Haaglanden; 
d) Omgevingsdienst Midden-Holland; 
e) Omgevingsdienst West-Holland; 
f) Wegschap Tunnel Dordtse Kil; 
g) Grondbank RZG Zuidplas. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de 
Uitganspuntenbrieven financieel kader 2024 aan de 
gemeenschappelijke regelingen. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
Uitgangspuntenbrieven financieel kader 2024 gemeenschappelijke 
regelingen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Baljeu Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) wijzigingsbesluit en 
vaststellingsbesluit deelplafond 2023 par. 2.17 
 

PZH-2022-808922555 Advies 
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen 

Zuid-Holland 2016 m.b.t. einddatum, paragraaf 2.16, toevoeging 
hoofdstuk voor openstellingsbesluiten en paragraaf 2.17 en vervallen 
van de paragrafen 2.3, 2.9, 2.11 en 2.12; 
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Besluitenlijst van de vergadering 15 november 2022 vastgesteld. 
 
 

 

2. Vast te stellen het Besluit tot vaststelling deelplafond 2023 van € 
150.000,00 voor Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, paragraaf 
2.17 Ondersteuning wildbeheereenheden; 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 
Staten worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van 
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 en het Besluit tot 
vaststelling deelplafond 2023 voor Subsidieregeling groen Zuid-
Holland 2016, paragraaf 2.17 Ondersteuning wildbeheereenheden. 

4. Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad op 1 januari 2023 
in werking treden: 
o het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 

2016 m.b.t. einddatum, paragraaf 2.16, toevoeging hoofdstuk voor 
openstellingsbesluiten en paragraaf 2.17 en vervallen van de 
paragrafen 2.3, 2.9, 2.11 en 2.12; 

o het Besluit tot vaststelling deelplafond 2023 van € 150.000,00 
voor Subsidieregeling groen Zuid-Holland paragraaf 2.17 
Ondersteuning wildbeheereenheden; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Besluit tot wijziging 
van Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 en het Besluit tot 
vaststelling deelplafond 2023 voor Subsidieregeling groen Zuid-
Holland 2016, paragraaf 2.17 Ondersteuning wildbeheereenheden. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Koning Openstellingsbesluit subsidieregeling beheer recreatiegebieden 2023 en 
2024-2025 
 

PZH-2022-818441161 Advies 
1.  Vast te stellen het openstellingsbesluit Subsidieregeling beheer 

recreatiegebieden Zuid-Holland 2023 met een deelplafond van € 
2.500.000,00, waarmee de provincie beheersubsidie mogelijk maakt 
voor ca. 2.700 ha recreatiegebied in Zuid-Holland; 

2.  Vast te stellen het openstellingsbesluit Subsidieregeling beheer 
recreatiegebieden Zuid-Holland 2024-2025 met een deelplafond van 
€ 3.200.000,00, waarmee de provincie beheersubsidie mogelijk 
maakt voor ca. 2.700 ha recreatiegebied in Zuid-Holland; 

2.  Vast te stellen de brief waarin Provinciale Staten worden 
geïnformeerd over het openstellingsbesluit Subsidieregeling beheer 
recreatiegebieden Zuid-Holland 2023-2025 en de verwerking van de 
motie A733 hierin;  

3.  Te bepalen dat het openstellingsbesluit Subsidieregeling beheer 
recreatiegebieden Zuid-Holland 2023 (Sbr Zuid-Holland 2023) en het 
openstellingsbesluit Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-
Holland 2024-2025 (Sbr Zuid-Holland 2024-2025) bekend gemaakt 
wordt in het Provinciaal Blad. 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het openstellingsbesluit 
Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland 2023 en 
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openstellingsbesluit Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-
Holland 2024-2025. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten op pagina 2 in de laatste alinea aan te geven 
dat vanaf 2026 door herschikking meer budget beschikbaar is.  

 
 

CF10 / De Zoete Extra openstelling gebouw C 
 

PZH-2022-819744621 Advies 
1.  Vast te stellen de brief van GS aan PS met betrekking tot extra 

openstelling gebouw C voor leden van Provinciale Staten 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende de brief van GS 

aan PS m.b.t. extra openstelling gebouw C voor leden van Provinciale 
Staten 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten de kosten per jaar weg te halen en in plaats 
van de laatste zin op te nemen dat het college de uitgebreide 
openstelling graag gaat faciliteren en mochten de kosten niet binnen de 
Begroting op te vangen zijn, hier bij de Jaarrekening op wordt 
teruggekomen. 

 
 

SV1 / Potjer Beantwoording Statenvragen nr 3896 van de fractie Goud over de 
Duitse nationalisatie van Uniper 
 

PZH-2022-820129143 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3896 van 

GOUD over de Duitse nationalisatie van Uniper. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

statenvragen 3896 van GOUD over de Duitse nationalisatie van 
Uniper. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3897 PvdD - Afschot konijnen en gunstige 
instandhouding van de soort 
 

PZH-2022-819798136 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3903 van SP 

met betrekking tot SP Windturbine locatie A4_N11 Polderpark 
Cronesteyn Leiden en aanliggende polders. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording van 
de Statenvragen 3903 van SP met betrekking tot SP Windturbine 
locatie A4_N11 Polderpark Cronesteyn Leiden en aanliggende 
polders. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Potjer Beantwoording statenvragen 3903 SP Windturbine locatie A4_N11 
Polderpark Cronesteyn Leiden en aanliggende polders 
 

PZH-2022-819798136 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3903 van SP 

met betrekking tot SP Windturbine locatie A4_N11 Polderpark 
Cronesteyn Leiden en aanliggende polders. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording van 
de Statenvragen 3903 van SP met betrekking tot SP Windturbine 
locatie A4_N11 Polderpark Cronesteyn Leiden en aanliggende polders. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


