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Besluitenlijst van de vergadering 6 december 2022 vastgesteld. 
 
 

 

 

A1 / Stolk Wijziging Srg Waterinfiltratiesystemen en verduurzamingsmaatregelen 
in veenweidegebieden 
 

PZH-2022-819641766 Advies 

1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van Subsidieregeling groen 

Zuid-Holland 2016 door toevoeging van paragraaf 2.18 

waterinfiltratiesystemen en verduurzamingsmaatregelen in 

veenweidegebieden;  

2. Vast te stellen het Besluit tot vaststelling deelplafond voor 

Subsidieregeling groen Zuid-Holland, paragraaf 2.18 van € 8.000.000,-;   

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

Staten worden geïnformeerd over de vaststelling van het besluit tot 

wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 en het 

besluit tot vaststelling van het deelplafond van € 8.000.000,-  voor 

deze regeling; 

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

Zuid-Holland 2016 en het besluit tot vaststelling van het deelplafond 

bekendgemaakt worden gemaakt in het Provinciaal Blad; 

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

van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland en het besluit tot 

vaststelling van het deelplafond. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten toe te voegen dat er, naast het beschikbaar 
maken van deze subsidie, ook wordt nagedacht hoe dit zich verhoudt 
tot het Rijksbesluit met betrekking tot het verhogen van het 
grondwaterpeil. 

 
 

A2 / Stolk Behandelvoorstel motie 1143 - Schone lucht voor iedereen 
 

PZH-2022-820860802 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met het 

behandelvoorstel voor motie 1143 - Schone lucht voor iedereen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel 

voor motie 1143 - Schone lucht voor iedereen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Stolk Randstedelijke Rekenkamer onderzoek landbouw- en voedseltransitie 
 

PZH-2022-821162563 Advies 
1.  Vast te stellen, de brief aan de Randstedelijke Rekenkamer over het 

onderzoek naar de Landbouw- en Voedseltransitie, als reactie op de 
Bestuurlijke Nota. 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 13 DECEMBER 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 6 december 2022 vastgesteld. 
 
 

 

2.  Vast te stellen, de brief aan Provinciale Staten waarmee deze worden 
geïnformeerd over de reactie van Gedeputeerde Staten op de 
Bestuurlijke Nota van de Randstedelijke Rekenkamer over het 
onderzoek naar de Landbouw- en Voedseltransitie. 

3.  Vast te stellen, de publiekssamenvatting over de reactie van 
Gedeputeerde Staten op de Bestuurlijke Nota van de Randstedelijke 
Rekenkamer over het onderzoek naar de Landbouw- en 
Voedseltransitie. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om dit 
besluit in overeenstemming te brengen met eerder vastgestelde reacties 
aan de Randstedelijke Rekenkamer. 

 
 

A4 / Koning Adviesrecht van artikel 16.15a Omgevingswet 
 

PZH-2022-821231969 Advies 

1. Vast te stellen ‘De Lijst met gevallen waarvoor advies nodig is voor 

buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet’, zoals 

bedoeld in de artikelen 16.15a en 16.16 Omgevingswet; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over ‘De lijst met gevallen 

waarvoor advies nodig is voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit 

onder de Omgevingswet’. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging aan de portefeuillehouder om: 

- In de publieksamenvatting ‘een bestuursorgaan’ te 

verduidelijken; 

- In het GS voorstel toe te voegen dat er communicatie richting 

gemeenten over dit besluit zal plaatsvinden wanneer de 

Omgevingswet in werking treedt; 

- Indien nodig Natuur Netwerk Nederland ook toe te voegen aan 

de Lijst met aangewezen buitenplanse 

omgevingsplanactiviteiten.  

 
 

A5 / Koning Vaststelling Wijziging Omgevingsprogramma Module Ruimte en Wonen 
 

PZH-2022-821241930 Advies 
1.  Vast te stellen de wijziging van het Omgevingsprogramma in het kader 

van de Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen, met 
planidentificatienummer DOSx2016x0304358PR-VA01 

2.  Vast te stellen de brief aan PS waarmee de wijziging van het 
Omgevingsprogramma ter kennisname wordt aangeboden en de 
gevolgde procedure wordt toegelicht. 

3.  Te bepalen dat het besluit tot vaststelling wordt bekendgemaakt 
conform de wettelijke eisen. 
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4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de 
wijziging van het Omgevingsprogramma in het kader van de 
Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
stukken de status van een Gebiedsplan te definiëren en in de brief aan 
Provinciale Staten te verduidelijken dat dit een intern document is. 

 
 

A6 / Koning Positionering en vervolgstappen Ruimtelijke puzzel Zuid-Holland 
 

PZH-2022-821455863 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten ‘Positionering en 

vervolgstappen Ruimtelijke puzzel Zuid-Holland' 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan de 

Provinciale Staten ‘Positionering en vervolgstappen Ruimtelijke puzzel 
Zuid-Holland ' 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten de zin ‘We verwachten ons startpakket nu 
begin december en sturen u dit binnenkort toe.’ te wijzigen in een zin 
met de strekking dat het Rijk de provincie had toegezegd het 
startpakket begin december toe te sturen maar de provincie deze tot op 
heden nog niet heeft ontvangen. 

 
 

A7 / Potjer Startnotitie provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en 
Klimaat 
 

PZH-2022-821406173 Advies 

1. Vast te stellen de startnotitie voor het provinciaal 

Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK). 

2. Vast te stellen de brief naar PS over de startnotitie van het pMIEK. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de startnotitie van het 

pMIEK. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het 
voorwoord te schrijven in samenwerking met de relevante partners. 

 
 

A8 / Baljeu Evaluatie Warmtelevering 
 

PZH-2022-818061931 Advies 

1. Vast te stellen de evaluatie Warmtelevering Leidse regio. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de evaluatie 

Warmtelevering Leidse regio. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de 

Provinciale Staten over de evaluatie Warmtelevering Leidse regio. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- De opmaak te wijzigen; 

- Toe te voegen dat hiermee de rapporteur van Provinciale Staten 

ook decharge wordt verleend; 

- De titel van de stukken indien nodig te wijzigen; 

- Toe te voegen aan de Eindrapportage dat de strekking van motie 

858 ook in de landelijke SDE++-regeling is opgenomen; 

- In de Eindrapportage de afbeelding op pagina 5 te vervangen 

door een duidelijkere afbeelding. 

 
 

A9 / Baljeu NV Nederlandse Gasunie Groningen - verlenen subsidie Begroting-
projectsubsidie WarmtelinQ+ 2022-2028 
 

PZH-2022-820362745 Advies 

1. N.V. Nederlandse Gasunie te belasten met een dienst van algemeen 

economisch belang die bestaat uit het zorgdragen voor een tijdige en 

financieel verantwoorde uitwerking en realisatie van WarmtelinQ+. 

2. Te verlenen een begrotings-projectsubsidie 2022-2028 van maximaal 

€ 81.000.000,00 aan N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen voor de 

ontwikkeling- en investeringskosten ten behoeve van de aanleg van 

een warmtetransportleiding voor het tracé Rijswijk-Leiden 

(WarmtelinQ+). 

3. Te verlenen een voorschot van € 64.800.000,00 (80%) in meerdere 

termijnen aan N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen voor 

begrotings-projectsubsidie WarmtelinQ+ 2022-2028. 

4. Vast te stellen de brief waarin aan N.V. Nederlandse Gasunie te 

Groningen het besluit meegedeeld wordt over de toewijzing van de 

dienst van algemeen economisch belang en het verlenen van de 

begrotings-projectsubsidie WarmtelinQ+ 2022-2028. 

5. Vast te stellen de brief aan het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat voor toezending afschrift van brief waarin aan N.V. 

Nederlandse Gasunie te Groningen het besluit meegedeeld wordt 

over de toewijzing van de dienst van algemeen economisch belang en 

het verlenen van de begrotings-projectsubsidie WarmtelinQ+ 2022-

2028. 

6. Te bepalen dat de brief aan N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen, 

bijlage 1 Begroting specificatie &P50/P90, bijlage 2 Rapport van 

feitelijke bevindingen, de financiële paragraaf en het begeleidend 

schrijven waarmee het besluit met bijlagen in afschrift aan het 

Ministerie van Economische Zaken wordt gestuurd niet actief 

openbaar worden gemaakt met een beroep op artikel 3, onder a van 

de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, jo. artikel 

5.1, lid 1, onder c en artikel 5.1, lid 2, onder f, van de Wet open 

overheid. 
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7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het toewijzen van de 

dienst van algemeen economisch belang en het verlenen van een 

meerjarige begroting-projectsubsidie 2022-2028 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om indien 
nodig in de stukken te verduidelijken dat er voldoende subsidie moet 
worden uitgegeven om de volgende tranches uit te kunnen keren. 

 
 

A10 / Zevenbergen Vervanging beweegbare Zoetwaterkanaalbrug voor vaste brug 
 

PZH-2022-820813681 Advies 

1. Te vervangen de huidige beweegbare Zoetwaterkanaalbrug, liggende 

in de N218 tussen de A15 en Spijkenisse, bij het aanstaande planmatig 

onderhoud voor een vaste brug. 

2. Gedupeerden van het vastmaken van de Zoetwaterkanaalbrug, 

waaronder eigenaren van schepen hoger dan 10,4m, onder bepaalde 

voorwaarden in aanmerking te laten komen voor een passende 

tegemoetkoming. 

3. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden 

geïnformeerd over het besluit om de huidige beweegbare 

Zoetwaterkanaalbrug, liggende in de N218 tussen de A15 en 

Spijkenisse, bij het aanstaande planmatig onderhoud te vervangen 

door een vaste brug. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot de 

vervanging van de beweegbare Zoetwaterkanaalbrug, liggende in de 

N218 tussen de A15 en Spijkenisse, door een vaste brug. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten te verduidelijken wat de beweegredenen 
van de provincie in dezen zijn, dat de provincie veel waarde hecht aan 
watersport en dat het vastmaken van bruggen niet het standaard beleid 
is. 

 
 

A11 / Zevenbergen Rapportage programma Beter Bestuur 2022 
 

PZH-2022-821139187 Advies 

1. Vast te stellen de rapportage programma Beter Bestuur 2022, 

eindrapport ‘Participatie en vertrouwen’ en bijbehorende bijlagen;  

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de rapportage 

Beter Bestuur 2022 wordt aangeboden;  

3. Vast te stellen de brief aan de Zuid-Hollandse gemeentebesturen en 

waterschappen waarin de rapportage Beter Bestuur 2022 wordt 

aangeboden;  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de rapportage Beter 

Bestuur 2022. 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Koning Vervolg Gebiedsuitwerking 3.0 Greenport Westland 
 

PZH-2022-819124039 Advies 
1.  In te stemmen met het gezamenlijk ruimtelijk beeld en de 

bijbehorende afspraken welke als basis voor het vervolg van de 
Gebiedsuitwerking 3.0 Greenport Westland dienen;  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over vervolg 
Gebiedsuitwerking Westland Greenport 3.0. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning Beroep inzake bestemmingsplan Verzamelplan 2021-2022 gemeente 
Pijnacker-Nootdorp 
 

PZH-2022-820363372 Advies 

1. Vast te stellen het beroepschrift ten aanzien van het bestemmingsplan 

‘Verzamelplan 2021-2022’ van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

2. Het beroepschrift ten aanzien van het bestemmingsplan 

‘Verzamelplan 2021-2022’ van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, 

onder voorbehoud dat de gemeente dit plan publiceert, in te dienen 

bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

3. Vast te stellen het afschrift aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp 

inzake het beroepschrift ten aanzien van het bestemmingsplan 

‘Verzamelplan 2021-2022’. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de instelling van 

beroep tegen het bestemmingsplan ‘Verzamelplan 2021-2022’ van de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Koning Behandelvoorstel motie 1144 Betaalbaar Bouwen 
 

PZH-2022-821363974 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met het 

behandelvoorstel voor Motie 1144 Betaalbaar Bouwen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel 

voor Motie 1144 Betaalbaar Bouwen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Koning Wijzigingsbesluiten Subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en 
middenhuur en Subsidieregeling Woonvormen senioren 
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PZH-2022-821271535  
 

Advies 

1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland; 

2. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

Woonvormen senioren; 

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

wijzigingsbesluit Subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en 

middenhuur Zuid-Holland en het wijzigingsbesluit Subsidieregeling 

Woonvormen senioren Zuid-Holland; 

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

Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland en het 

Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Woonvormen senioren 

Zuid-Holland worden bekendgemaakt door publicatie in het 

provinciaal blad; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij Besluit tot 

wijziging van de Subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en 

middenhuur Zuid-Holland en bij het Besluit tot wijziging van de 

Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Koning Vaststelling Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-
Holland 
 

PZH-2022-820766705 Advies 

1. Vast te stellen de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid 

Zuid-Holland. 

2. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten geïnformeerd 

worden over de vaststelling van de Subsidieregeling recreatie, sport 

en gezondheid Zuid-Holland. 

3. Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad de 

Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland 

inwerking treedt. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Subsidieregeling 

recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland. 

5.  

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Koning Verhoging deelplafond Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls 
recreatie Zuid-Holland 2022 
 

PZH-2022-820767606 Advies 

1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 

subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022. 
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2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 

Staten worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van het 

Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 

2022. 

3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit 

subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022 wordt 

gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Besluit tot wijziging 

van het Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-

Holland 2022 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Stolk GS brief inzake opzet tuinbouwmonitor en stand van zaken glasmonitor 
 

PZH-2022-821237064 Advies 

1. Vast te stellen de GS brief aan PS inzake opzet tuinbouwmonitor en 

stand van zaken glasmonitor 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de GS brief aan PS inzake 

opzet tuinbouwmonitor en stand van zaken glasmonitor 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / De Zoete Vaststellen Privacybeleid provincie Zuid-Holland voor de Wet 
politiegegevens 
 

PZH-2022-819683695 Advies 

1. Vast te stellen het Privacybeleid provincie Zuid-Holland voor de Wet 

politiegegevens. 

2. Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit bevoegd functionaris 

politiegegevens DBI waarmee de teamleider wordt aangewezen als 

bevoegd functionaris conform artikel 9 van de Wet politiegegevens. 

3. Te bepalen dat het Aanwijzingsbesluit bevoegd functionaris 

politiegegevens DBI bekendgemaakt wordt in het Provinciaal Blad.  

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake het Privacybeleid 

provincie Zuid-Holland voor de Wet politiegegevens en het 

Aanwijzingsbesluit bevoegd functionaris politiegegevens DBI. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het Privacybeleid 

provincie Zuid-Holland voor de wet Politiegegevens en het 

Aanwijzingsbesluit bevoegd functionaris politiegegevens DBI. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / De Zoete Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden 
Zuid-Holland 2022 
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PZH-2022-820635617 
> 

Advies 

1. Vast te stellen de Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten 

onlangs gediplomeerden Zuid-Holland 2022 met terugwerkende 

kracht; 

2. Te bepalen dat de Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten 

onlangs gediplomeerden Zuid-Holland 2022 gepubliceerd wordt in het 

Provinciaal Blad; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over vaststelling van de  

Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs 

gediplomeerden Zuid-Holland 2022. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Zevenbergen Evaluatie verkeersveiligheidsbeleid 2022 
 

PZH-2022-820670665 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het 

evaluatierapport verkeersveiligheidsbeleid en ontwikkeling van 
verkeersongevallencijfers in Zuid-Holland; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de evaluatie van het 
provinciaal verkeersveiligheidsbeleid in Zuid-Holland 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / Potjer Aanbieding aan Provinciale Staten van de Toekomstverkenning 
natuurinclusief en invulling van motie 1140 
 

PZH-2022-820847323 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden 

geïnformeerd over de resultaten van de Toekomstverkenning Zuid-

Holland natuurinclusief 2050 en de invulling van motie 1140 

‘Uitwerken Zuid-Hollandse Agenda Natuurinclusief’.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de aanbieding aan 

Provinciale Staten van de Toekomstverkenning natuurinclusief en 

invulling van motie 1140. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12 / Potjer Behandelvoorstel motie 1135 energiecoöperaties 
 

PZH-2022-821280017  
 

Advies 

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden 

geïnformeerd over het behandelvoorstel voor de motie 

energiecoöperaties; 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel 

van de motie energiecoöperaties. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten toe te voegen dat eventuele middelen 
binnen de reeds vastgestelde kaders zullen worden gezocht. 

 
 

SV1 / <BO> Beantwoording Statenvragen 3910 FvD - Uitkoop van agrarische 
ondernemingen 
 

PZH-2022-821677979 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording op de Statenvragen 3910 (FvD) over 

uitkoop van agrarische ondernemingen. 
2.  Vast te stellen de publieksamenvatting over de beantwoording op de 

Statenvragen 3910 (FvD) over uitkoop van agrarische ondernemingen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om bij de 
beantwoording op vraag 1 de zin ‘De ontwikkeling van woningbouw is 
een taak van de gemeente die daar uitvoering aangeeft.’ te verwijderen. 

 
 
 


