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A1 / Potjer Behandelvoorstel motie 1126 Het bos weer zien 
 

PZH-2022-820171041 Advies 

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

behandelvoorstel “Motie 1126 Het bos weer zien”. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel 

motie 1126 Het bos weer zien. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
één na laatste alinea van de brief aan Provinciale Staten de tweede zin 
te wijzigen in die zin dat het college hier graag met de Staten over in 
gesprek gaat.  

 
 

A2 / Baljeu Wijziging subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen 
 

PZH-2022-817865044 Advies 

1. Vast te stellen "besluit tot wijziging subsidieregeling energie 

infrastructuur op industrieterreinen". 

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

energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland wordt 

gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

3. Vast te stellen de publieksamenvatting voor de wijziging van de 

Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-

Holland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-in het GS voorstel bij het financieel en fiscaal kader het bedrag dat 
hiermee gemoeid is, op te nemen; 
-in het wijzigingsbesluit de correcte ondertekening van de waarnemend 
secretaris te hanteren 

 
 

A3 / Koning Knelpuntenpot 1e tranche: Wijzigingsverzoeken gemeenten Hoeksche 
Waard, Leiden, Krimpen aan den IJssel, Zoetermeer en Zuidplas 
 

PZH-2022-820191045 Advies 

1. Te honoreren, op grond van artikel 11 lid 2 van de Subsidieregeling 

Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur, de wijzigingsverzoeken 

van de gemeenten Hoeksche Waard, Krimpen aan den IJssel, 

Zoetermeer en Zuidplas. 

2. Te weigeren, op grond van artikel 11 lid 2 van de Subsidieregeling 

Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur, het wijzigingsverzoek van 

de gemeente Leiden. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het besluit op 

de wijzigingsverzoeken van de gemeenten Hoeksche Waard, Leiden, 

Krimpen aan den IJssel, Zoetermeer en Zuidplas ter kennisname wordt 

aangeboden. 
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4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijzigingsverzoeken 

gemeenten Hoeksche Waard, Leiden, Krimpen aan den IJssel, 

Zoetermeer en Zuidplas. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A4 / Koning Huisvesting arbeidsmigranten Westland 
 

PZH-2022-820192050 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan het college van B&W van de gemeente 

Westland over het gebrek aan huisvesting van arbeidsmigranten. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan gemeente 

Westland over het gebrek aan huisvesting van arbeidsmigranten. 
 
NB. Met een beroep op artikel 3, onder d van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid provincie Zuid-Holland 2017, wordt een uitzondering 
gemaakt voor het (moment van) publiceren van het GS-voorstel en de 
brief aan de gemeente Westland. Publicatie zal plaatsvinden na het 
moment dat het collega van B&W van de gemeente Westland de brief 
hebben ontvangen en van de inhoud kennis hebben kunnen nemen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  
-in brief op te nemen dat de huisvestingsopgave niet los gezien kan 
worden van andere opgaves; 
-na een afstemmingsoverleg de Oostbuurtseweg al dan niet expliciet in 
de brief op te nemen. 

 
 

A5 / Baljeu Brief CONDOR 
 

PZH-2022-820854069 Advies 

1. In te stemmen met de signaalbrief aan de Minister van I&W, 

aangaande het uitblijven van financiële ondersteuning voor het 

gebruik van waterstof in de binnenvaart en specifiek ondersteuning 

voor Condor, a RH2INE project, die mede door Havenbedrijf 

Rotterdam ondertekend wordt. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de signaalbrief aan de 

minister van I&W.  
 

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 Jeannette Baljeu, 

gedeputeerde voor Binnenvaart van de provincie Zuid-Holland, om de 

signaalbrief, opgesteld door Havenbedrijf Rotterdam, op hun verzoek 

namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF1 / Stolk Ondertekening Handvest – missie aanpassing aan de klimaatverandering 
 

PZH-2022-819269117 Advies 

1. Aan te gaan de intentieverklaring ‘Handvest – missie aanpassing aan 

de klimaatverandering’ waarmee de provincie bereidheid toont om 

middelen vrij te maken en activiteiten in de provincie te ontwikkelen 

om de aanpassingsdoelstellingen klimaatbestendig te zijn in 2030 te 

bereiken. 

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

‘Ondertekening Handvest – missie aanpassing aan de 

klimaatverandering’ 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting " Aangaan Handvest – missie 

aanpassing aan de klimaatverandering" 
 
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. Stolk (gedeputeerde provincie Zuid-
Holland) om namens de provincie het Handvest – missie aanpassing aan 
de klimaatverandering te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-in de publiekssamenvatting aan te geven dat hiervoor geen extra 
middelen worden vrijgemaakt; 
-in de publiekssamenvatting aan te geven dat wordt gewerkt aan doelen 
voor 2030 in het kader van de te behalen doelen in 2050; 
-aan de brief aan Provinciale Staten ook toe te voegen dat gewerkt 
wordt aan doelen voor 2030 in het kader van de te behalen doelen in 
2050.   
 

 
 

CF2 / Stolk Motie 1108 - juridisch houdbare innovaties 
 

PZH-2022-819425431 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan PS met de uitwerking van motie 1108 – 

juridisch houdbare innovaties 

2. Vast te stellen de publieksamenvatting over motie 1108 – juridisch 

houdbare innovaties 
 

Besluit Ingetrokken. 

 
 

CF3 / Stolk Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het Nationaal 
Veenweiden Innovatieprogramma (VIP-NL) 

PZH-2022-818062141 Advies 
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1. Aan te gaan een samenwerkingsovereenkomst met de provincies 

Utrecht en Noord-Holland voor de uitvoering van het Nationaal 

Veenweiden Innovatieprogramma (VIP-NL). 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over 

Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het Nationaal 

Veenweiden Innovatieprogramma (VIP-NL) 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / De Zoete Behandelvoorstel motie 1118 - Maak plannen voor nieuwe 
digitaliseringswetten in Zuid-Holland 
 

PZH-2022-820290991 Advies 

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

van de nieuwe digitaliseringswetten in Zuid-Holland (uitvoering motie 

1118). 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de invoering van de 

nieuwe digitaliseringswetten in Zuid-Holland (uitvoering motie 1118). 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / De Zoete Behandelvoorstel motie 1154 
 

PZH-2022-820387596 Advies 

1. Vast te stellen het behandelvoorstel betreffende motie 1154 Arbeids- 

en stagediscriminatie 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting m.b.t. het behandelvoorstel 

betreffende motie 1154 Arbeids- en stagediscriminatie 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten, aan de laatste alinea toe te voegen dat al 
sinds het in 2021 vastgestelde inkoopbeleid, als uitwerking van het in 
artikel 2.81 lid 2 AW genoemde arbeidsrecht een toets op 
arbeidsdiscriminatie onderdeel uitmaakt van het Provinciale 
inkoopbeleid.  
Na een check of bij het team kan worden toegevoegd dat zich tot op 
heden geen aanbesteding heeft voorgedaan waarbij een bedrijf gekozen 
is dat veroordeeld is vanwege schendingen van het discriminatieverbod 
in het arbeidsrecht.  

 
 
 

CF6 / De Zoete Stichting Jacob Bane Sommelsdijk - beslissing op bezwaar ongegrond 
restauratie Fundatie Jacob Bane 2022 
 

PZH-2022-819847655 Advies 
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1. Ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van de 

bezwarencommissie het bezwaar van Stichting Jacob Bane te 

Sommelsdijk inzake de subsidieweigering voor restauratie Fundatie 

Jacob Bane 2022 en het bestreden besluit van 3 juni 2022 met 

kenmerk PZH-2022-805856602.24 te handhaven en de toekenning en 

motivering aan te passen van criterium c van 10 punten in 21 punten 

op grond van artikel 10, derde lid, van de Subsidieregeling restauratie 

rijkmonumenten Zuid-Holland 2013. 

2. Vast te stellen de brief waarmee Stichting Jacob Bane te Sommelsdijk 

geïnformeerd wordt over de beslissing op bezwaar inzake de 

weigering van de subsidieaanvraag voor restauratie Fundatie Jacob 

Bane 2022. 

3. Te bepalen dat de beslissing op bezwaar als bedoeld onder punt 1 

(bijlage 3) en de daarbij behorende bijlagen, te weten het advies van 

18 oktober 2022 en het daarbij gevoegde verslag van de hoorzitting 

van 8 september 2022 (bijlagen 1 en 2), niet actief openbaar worden 

gemaakt met een beroep op artikel 3, onder d en onder a van de 

Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting omtrent het besluit op het 

ingediende bezwaar van Stichting Jacob Bane te Sommelsdijk inzake 

de weigering van de subsidieaanvraag voor restauratie Fundatie Jacob 

Bane 2022. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / De Zoete Gemeente Den Haag - beslissing op bezwaar ongegrond subsidie 
restauratie Hemsterhuisbrug 2022 
 

PZH-2022-818992201 Advies 

1. Ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van de 

bezwarencommissie het bezwaar gemeente Den Haag inzake de 

subsidieweigering voor restauratie van de Hemsterhuisbrug en het 

bestreden besluit van 3 juni 2022 met kenmerk PZH-2022-805856602 

te handhaven. 

2. Vast te stellen de brief waarmee gemeente Den Haag geïnformeerd 

wordt over de beslissing op bezwaar inzake de weigering van de 

subsidieaanvraag voor restauratie van de Hemsterhuisbrug. 

3. Te bepalen dat de beslissing op bezwaar als bedoeld onder punt 1 

(bijlage 3) en de daarbij behorende bijlagen, te weten het advies van 

25 oktober 2022 en het daarbij gevoegde verslag van de hoorzitting 

van 29 september 2022 (bijlage 2), niet actief openbaar worden 

gemaakt met een beroep op artikel 3, onder d en onder a van de 

Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting omtrent het besluit op het 

ingediende bezwaar van gemeente Den Haag inzake de weigering van 

de subsidieaanvraag voor restauratie van de Hemsterhuisbrug. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
 

CF8 / Smit Technische wijziging ‘Uitvoeringsprogramma generiek interbestuurlijk 
toezicht 2022’ 
 

PZH-2022-819196752 Advies 

1. Vast te stellen de wijziging in het ‘Uitvoeringsprogramma generiek 

interbestuurlijk toezicht 2022’, waarbij trede 2 (‘informatie opvragen’) 

van de IBT-ladder wordt gesplitst in trede 2a (‘informatie opvragen’) 

en 2b (‘ambtelijk afspraken maken’) en waarbij trede 3a (‘ambtelijk 

afspraken maken’) en trede 3b (‘bestuurlijk afspraken maken’) worden 

samengevoegd tot trede 3 (‘bestuurlijk afspraken maken’). 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin kort is toegelicht waar 

de afspraken over het generiek interbestuurlijk toezicht zijn 

vastgelegd. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Zevenbergen 2de Voortgangsrapportage 2022 aan Provinciale Staten m.b.t. 
uitvoeringsfase RijnlandRoute 
 

PZH-2022-810760178 Advies 

1. Vast te stellen de 2de Voortgangsrapportage 2022 aan Provinciale 

Staten m.b.t. uitvoeringsfase RijnlandRoute.  

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

Voortgangsrapportage 2022 aan Provinciale Staten m.b.t. 

uitvoeringsfase RijnlandRoute ter kennisname wordt aangeboden.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de 2de 

Voortgangsrapportage 2022 aan Provinciale Staten m.b.t. 

uitvoeringsfase RijnlandRoute en de aanbiedingsbrief. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Zevenbergen Beleidskader sociale veiligheid in het ov 
 

PZH-2022-818139011  
 

Advies 

1. In te trekken het Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid Openbaar 

Vervoer d.d. 3 december 2019. 

2. Vast te stellen het Beleidskader Sociale Veiligheid in het Openbaar 

Vervoer. 

3. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten waarbij het 

beleidskader ter kennisname wordt aangeboden. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Beleidskader Sociale 

Veiligheid in het Openbaar Vervoer. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
 

CF11 / Zevenbergen Instemmen met Transitieplan en addendum concessiebeschikking 
 

PZH-2022-808673493 Advies 

1. In te stemmen met de inhoud van het ‘Transitieplan openbaar vervoer 

TAG 2020-2025'. 

2. Vast te stellen de brief met de beschikking aan de concessiehouder 

inzake de wijziging van de Concessiebeschikking voor concessie 

Treindienst Alphen aan den Rijn – Gouda (TAG) voor het van 

toepassing verklaren van de MaaS-waardige bestekseisen zoals 

opgesteld door DOVA, waarbij artikel 3 van de MaaS-waardige 

bestekseisen wordt gewijzigd in: De concessiehouder biedt tegen een 

eenmalig aansluittarief van ten hoogste € 4.250,00 voor alle 

concessies van de concessiehouder een API waarmee gegevens 

kunnen worden uitgewisseld die de verkoop en betaling door derden, 

zoals MaaS-dienstverleners, mogelijk maken. De concessiehouder 

dient ten minste drie maanden voor ingang van een wijziging, een 

onderbouwd verzoek in om in te stemmen met een wijziging in het 

aansluittarief. Het verzoek tot instemmen vervalt als NS de door 

DOVA opgestelde MaaS-waardige bestekseisen volledig accepteert. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Transitieplan TAG 

2020-2025 en het MaaS-waardig maken van de concessie. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12 / Baljeu Deelname provincie aan Afsprakenkader waterkwaliteit en 
glastuinbouw 
 

PZH-2022-819470314 Advies 
1.  Aan te gaan het "Afsprakenkader waterkwaliteit en glastuinbouw" 

met het hoogheemraadschap van Delfland, het hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard, de gemeente Westland, de 
gemeente Midden Delfland, de gemeente Pijnacker-Nootdorp, de 
gemeente Lansingerland, de gemeente Zuidplas, de gemeente 
Waddinxveen en Glastuinbouw Nederland voor de periode 1 januari 
2023 tot 31 december 2027.  

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het aangaan van het 
“Afsprakenkader waterkwaliteit en glastuinbouw”. 

 
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 
gedeputeerde J.N. Baljeu om het "Afsprakenkader waterkwaliteit en 
glastuinbouw" met de partijen het hoogheemraadschap van Delfland, het 
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de gemeente 
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Westland, de gemeente Midden Delfland, de gemeente Pijnacker-
Nootdorp, de gemeente Lansingerland, de gemeente Zuidplas, de 
gemeente Waddinxveen en Glastuinbouw Nederland voor de periode 1 
januari 2023 tot 31 december 2027 mede namens de provincie Zuid-
Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF13 / Baljeu Reactiebrief van GS op een brief van gemeente Krimpenerwaard over de 
samenwerking NPLG 
 

PZH-2022-820982157 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan de gemeente Krimpenerewaard  in 

reactie op haar brief aan de Provincie Zuid-Holland over de 

samenwerking  Nationaal Programma Landelijk Gebied en Vitale 

Krimpenerwaard 

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

gemeente Krimpenerwaard. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot 

vaststelling van de brief aan de gemeente Krimpenerwaard. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF14 / Koning Toekomstbeeld Vlietzone 
 

PZH-2022-819693218 Advies 

1. In te stemmen met het uitwerken en opnemen van de 5 dragende 

principes van het Toekomstbeeld in het provinciaal ruimtelijk beleid 

voor de Vlietzone 

2. Te bepalen dat samen de betrokken gemeenten, waterschappen en 

stakeholders verkend zal worden hoe de 7 aanbevelingen in het 

Toekomstbeeld kunnen worden uitgevoerd 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het 

Toekomstbeeld Vlietzone en het vervolgproces worden toegelicht 

4. Vast te stellen het persbericht Toekomstbeeld Vlietzone 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Toekomstbeeld 

Vlietzone 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF15 / Potjer Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 
beheerjaar 2023 
 

PZH-2022-815031525 Advies 
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1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Natuur- 

en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 beheerjaar 2023 inclusief de 

volgende stukken: 

a. het Aanvraagformulier SNL natuurbeheer 2023; 

b. het Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL 2023; 

c. het Gegevensleveringsprotocol subsidieproces SNL 2023; 

d. het Programma van Eisen Certificering SNL 2023; 

e. de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023. 

2. Vast te stellen het besluit tot vaststelling van het Openstellingsbesluit 

SNL 2023. 

3. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten geïnformeerd 

worden over de vaststelling van het besluit tot wijziging van de 

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en 

het besluit tot vaststelling van het Openstellingsbesluit SNL 2023. 

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

Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en het besluit tot 

vaststelling van het Openstellingsbesluit SNL 2023 bekendgemaakt 

worden door publicatie in het Provinciaal Blad: 

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

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 

beheerjaar 2023 en de vaststelling van het Openstellingsbesluit SNL 

2023. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Stolk Beantwoording schriftelijke vragen 3901 van de PvdD over het 
affakkelen Shell Pernis op 12 oktober 
 

PZH-2022-818580992 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording schriftelijke vragen 3901 van de 

PvdD over het affakkelen van Shell Pernis op 12 oktober 2022. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording 

schriftelijke vragen 3901 van de PvdD over het affakkelen van Shell 

Pernis op 12 oktober 2022. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Potjer Beantwoording statenvragen 3904 van de PvdD - Provinciale 
natuurvergunning vreugdevuren gemeente Den Haag 
 

PZH-2022-819771502 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3904 van de PvdD 

over Provinciale natuurvergunning vreugdevuren gemeente Den Haag 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van 

Statenvragen 3904 van de PvdD over Provinciale natuurvergunning 
vreugdevuren gemeente Den Haag 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in 
afstemming met de portefeuillehouder de beantwoording van vraag 5 te 
te verbreden.  

 
 

SV3 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3905 JA21 Transitie landelijk gebied Zuid 
Holland 
 

PZH-2022-819602622 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3905 fractie 

JA21 - Transitie landelijk gebied Zuid Holland; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Statenvragen 3905 

fractie JA21 - Transitie landelijk gebied Zuid Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3906 PVV Duidelijkheid inzake 
communicatie tussen PZH en natuurorganisaties 
 

PZH-2022-820645193 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3906 PVV 

Duidelijkheid inzake communicatie tussen PZH en natuurorganisaties; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Statenvragen 3906 PVV 

Duidelijkheid inzake communicatie tussen PZH en natuurorganisaties. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV5 / De Zoete Beantwoording Statenvragen 3907 FvD Gedragsanalyse, 
gedragsbeïnvloeding en privacy in verband met social media  
 

PZH-2022-820469529 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3907 met 

betrekking tot Gedragsanalyse etc social media. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3907 met betrekking tot Gedragsanalyse 
etc social media. 

 

Besluit Ingetrokken. 

 
 


