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A1 / Baljeu Akkoord mede-ondertekenen namens GS van de “Maatwerkafspraken 
verduurzaming industrie” 
 

PZH-2023-823983931 Advies 
1. Aan te gaan de overeenkomsten (Expressions of Principles) tussen de 

betrokken bedrijven in Zuid-Holland en het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaatverandering betreffende 
maatwerkafspraken verduurzaming industrie onder de voorwaarden 
dat door ondertekenen niet meer dan inspanningsverplichtingen uit 
voort vloeit en er geen juridische gebondenheid ontstaat, én dat, 
indien in de nog op te stellen “maatwerkovereenkomsten 
verduurzaming industrie” afspraken staan die in breder juridisch 
perspectief voor provincie Zuid-Holland als onwenselijk moeten 
worden beschouwd, er niet zal worden ondertekend.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de maatwerkafspraken 
verduurzaming industrie. 

 
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 mevrouw J. Baljeu, gedeputeerde 
Transitie Haven en Industrie van de Provincie Zuid-Holland, om de 
Expressions of Principles in het kader van de maatwerkafspraken die het 
ministerie van Economische Zaken maakt  met de 20 grootste CO2-
uitstoters binnen Nederland namens de Provincie Zuid-Holland als 
steunbetuiging te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  
-naast portefeuillehouder Baljeu de heer Potjer te machtigen om de 
“Intentieverklaringen Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie” die 
worden opgesteld door het ministerie van EZK en grote industriële 
bedrijven om gezamenlijke duurzaamheidsprojecten te onderzoeken en 
verder uit te werken, te ondertekenen; 
-toe te voegen dat de maatwerkafspraken niets mogen/kunnen afdoen 
aan de bevoegdheden van de Provincie als bevoegd gezag; 
-toe te voegen dat dit o.m. wordt gedaan om de doelstellingen van het 
klimaatakkoord van Parijs te halen.  

 
 

A2 / Baljeu Beantwoording vragen mbt werkzaamheden vaarwegtraject 6 Noord  
 

PZH-2023-824327356 Advies 
1. Vast te stellen de brief van GS aan zaakwaarnemer en bewoner met 

betrekking tot vragen over provinciale werkzaamheden in 
vaarwegtraject 6 Noord  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording 
vragen m.b.t. werkzaamheden vaarwegtraject 6 Noord. 

 
NB: Met een beroep op artikel 3, onder d van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
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het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken tot het 
moment dat de brief aan de geadresseerde is verzonden 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  
-gelet op de AVG/privacy de namen en het adres weg te lakken in de 
brief aan betrokkenen en de besluittekst; 
-de toonzetting van de eerste alinea in de brief qua excuses wat af te 
zwakken; 
-aanpassingen van ondergeschikt belang door te voeren. 

 
 

A3 / Potjer Wijziging van het Omgevingsprogramma Zuid-Holland, in het kader van 
de Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid 
 

PZH-2022-820264453 Advies 
1.  Vast te stellen de wijziging van het Omgevingsprogramma Zuid-

Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module 
Soortenbeleid, met documentnummer PZH-2023-824551413 

2.  Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee in het kader van de 
Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid 
(documentnummer PZH-2023-824554335) ter vaststelling wordt 
aangeboden:  

• de Nota van Beantwoording,  

• de wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-Holland  

• de wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 
waarmee ter kennisname wordt aangeboden de wijziging van het 
Omgevingsprogramma. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de 
Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-na het doen van een check bij, onder meer, de plantoetsers of dit de 
juiste aanpassing is artikel 6.10 h van de verordening als volgt te 
wijzigen: “(…) dat bij nieuwe stedelijke ontwikkeling het bevorderen van 
de biologische diversiteit wordt betrokken; 
-om in de Leefomgevingstoets onderaan pagina 5 bij 8 
Woningvoorraadontwikkeling de relatie met soortenbescherming te 
verduidelijken; 
-in de Herziening Omgevingsbeleid op pagina 10 de laatste zin van de 
eerste alinea t.a.v. het natuurlijk systeem te verduidelijken wat wordt 
bedoeld met “de basis.”  

 
 

A4 / Stolk Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening tgv Omgevingsbeleid 
module soortenbeleid 
 

PZH-2023-824370363 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij de wijziging van de Zuid-

Hollandse Omgevingsverordening als gevolg van de Module 
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Soortenbeleid ter vaststelling wordt aangeboden aan Provinciale 
Staten; 

2. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening als gevolg van de Module Soortenbeleid 
wordt bekendgemaakt door publicatie in het provinciaal blad; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit ‘Wijziging 
Zuid-Hollandse Omgevingsverordening Module Soortenbeleid’. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
machtiging zoals opgenomen bij de Wijziging van het 
Omgevingsprogramma Zuid-Holland, in het kader van de Herziening 
Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid, voor zover van toepassing, 
door te voeren. 

 
 

A5 / Koning Realisatie geluidbeperkende maatregelen bij recreatiegebied Vlietland 
en Vogelplas Starrevaart 
 

PZH-2023-825037815 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel Realisatie geluidbeperkende 

maatregelen bij recreatiegebiedVlietland en Vogelplas Starrevaart, 
met daarin de keuzes voor de trajectdelen van de geluidbeperkende 
maatregelen bij recreatiegebied Vlietland en Vogelplas Starrevaart.   

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het 
Statenvoorstel Realisatie geluidbeperkende maatregelen bij 
recreatiegebied Vlietland en Vogelplas Starrevaart. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan het 
eerste besluitpunt van het Statenvoorstel toe te voegen dat het 
investeringskrediet voor de geluidwerende voorziening Provinciaal 
Recreatiegebied Vlietland gemaximeerd wordt op 8,5 miljoen.  

 
 

A6 / De Zoete Aanvaarding regionale bedrijventerreinenvisies 
 

PZH-2022-819559056 Advies 
1.  Aan te houden de vaststelling van de regionale 

bedrijventerreinenvisies van de MRDH, Midden Holland en Zuid 
Holland Zuid. 

2.  Vast te stellen de brief aan PS over het aanhouden van de regionale 
bedrijventerreinenvisies van de MRDH, Midden Holland en Zuid 
Holland Zuid. 

3.  Vast te stellen de GS-brieven aan de regio's die een 
bedrijventerreinenvisie hebben ingediend. 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aanhouden van de 
regionale bedrijventerreinenvisies van de MRDH, Midden Holland en 
Zuid Holland Zuid. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om 
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in de brief aan de regio’s wijzigingen van ondergeschikt belang aan te 
brengen.  

 
 
 

A7 / Koning 
 

Regionale realisatieagenda’s en woningbouwprogramma’s 
 

PZH-2022-820296655  
 

Advies 
1. Vast te stellen de brief “Reactie woningbouwprogramma Regio 

Rotterdam 2022'' aan het bestuur van de Samenwerkingsverband 
Wonen regio Rotterdam, waarmee wordt ingestemd met de 
behoefteonderbouwing van de woningbouwplannen in de categorie 1 
van het woningbouwprogramma 2022 in de periode 2022 tot en met 
2030 met uitzondering van:   
-twee locaties, zoals genoemd in bijlage 1 van de brief aan de regio 
Rotterdam;  
-de zachte plannen waarvan de realisatie start in 2030;  
onder voorbehoud van bespreking door Provinciale Staten. 

2. Vast te stellen de Regionale Realisatieagenda 2022 van Regio Midden-
Holland onder voorbehoud van bespreking door Provinciale Staten en 
onder voorbehoud van bespreking in de gemeenteraad van de 
gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, 
Waddinxveen en Zuidplas en de besturen van waterschappen en 
woningcorporaties. 

3. Vast te stellen de brief “'Reactie woningbouwprogramma Regio 
Midden-Holland'' aan het bestuur van de regio Midden-Holland, 
waarmee wordt ingestemd met de behoefte onderbouwing van de 
woningbouwplannen in de categorie 11 van het 
woningbouwprogramma 2022 in de periode 2022 tot en met 2030 
onder voorbehoud van bespreking door Provinciale Staten. 

4. Vast te stellen de Regionale Realisatieagenda 2022 van regio Holland 
Rijnland onder voorbehoud van bespreking door Provinciale Staten 
en onder voorbehoud van bespreking in de gemeenteraad van de 
gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Lisse, Teylingen, Kaag en 
Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Noordwijk, 
Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en de besturen van 
waterschappen en woningcorporaties. 

5. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma Regio 
Holland Rijnland aan het bestuur van de regio Holland Rijnland, 
waarmee wordt ingestemd met de behoefteonderbouwing van de 
woningbouwplannen in de categorie 1 van het 
woningbouwprogramma 2022 in de periode 2022 tot en met 2030 
met uitzondering van: 
- vijf locaties, zoals genoemd in bijlage 1 van de brief aan de regio 
Holland Rijnland; 
- de zachte plannen in het jaar 2030;  
onder voorbehoud van bespreking door Provinciale Staten. 

 
1 Categorie 1, betreft harde (planologisch vastgestelde) plannen, kansrijke plannen en bestuurlijke plannen 
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6. Vast te stellen de Regionale Realisatieagenda 2022 van Regio 
Haaglanden onder voorbehoud van bespreking door Provinciale 
Staten en onder voorbehoud van bespreking in de gemeenteraad van 
de gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-
Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en 
Zoetermeer en de besturen van waterschappen en 
woningcorporaties. 

7. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma Regio 
Haaglanden” aan het bestuur van het Regio Haaglanden, waarmee 
wordt ingestemd met de behoefte onderbouwing van de 
woningbouwplannen in de categorie 1 van het 
woningbouwprogramma 2022 in de periode 2022 tot en met 2030 
onder voorbehoud van bespreking door Provinciale Staten. 

8. Vast te stellen de Regionale Realisatieagenda 2022 van de 
Samenwerkende regio’s Alblasserwaard, Drechtsteden, Goeree 
Overflakkee & Hoeksche Waard onder voorbehoud van bespreking 
door Provinciale Staten en onder voorbehoud van bespreking in de 
gemeenteraad van de gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, 
Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, 
Gorinchem en Molenlanden, Goeree-Overflakkee & Hoeksche Waard 
en de besturen van waterschappen en woningcorporaties. 

9. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma Regio 
Drechtsteden' aan het bestuur van de regio Drechtsteden, waarmee 
wordt ingestemd met de behoefte onderbouwing van de 
woningbouwplannen in de categorie 1 van het 
woningbouwprogramma 2022 in de periode 2022 tot en met 2030 
onder voorbehoud van bespreking door Provinciale Staten. 

10. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma Regio 
Alblasserwaard aan het bestuur van de Regio Alblasserwaard, 
waarmee wordt ingestemd met de behoefte onderbouwing van de 
woningbouwplannen in de categorie 1 van het 
woningbouwprogramma 2022 in de periode 2022 tot en met 2030 
onder voorbehoud van bespreking door Provinciale Staten. 

11. Vast te stellen de brief' 'Reactie woningbouwprogramma gemeente 
Goeree-Overflakkee'' aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, waarmee wordt 
ingestemd met de behoefteonderbouwing van de 
woningbouwplannen in de categorie 1 van het 
woningbouwprogramma 2022 in de periode 2022 tot en met 2030 
onder voorbehoud van bespreking door Provinciale Staten. 

12. Vast te stellen de brief ''Reactie woningbouwprogramma gemeente 
Hoeksche Waard aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Hoeksche Waard, waarmee wordt ingestemd met 
de behoefteonderbouwing van de woningbouwplannen in de 
categorie 1 het woningbouwprogramma 2022 in de periode 2022 tot 
en met 2030 onder voorbehoud van bespreking door Provinciale 
Staten. 

13. Vast stellen de verhoging van de toegestane woningvoorraadgroei in 
de regio’s Holland Rijnland (1.000) en Rotterdam (4.950) en deel te 
laten uitmaken van de ‘Provinciale woningbehoeftepot’ en daarmee 
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een hoger aantal te bebouwen woningen dan vastgesteld in de 
woningbehoefteraming 2021. 

14. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de Regionale 
Realisatieagenda’s en de regionale woningbouwprogramma’s worden 
toegelicht ten behoeve van de Provinciale Statenvergadering. 

15. Vast te stellen de aanbiedingsbrief van de Regionale 
Realisatieagenda’s (inclusief de reactie op de 
woningbouwprogramma's) aan minister Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening onder voorbehoud van bespreking door 
Provinciale Staten en onder voorbehoud van de bespreking in de 
gemeenteraden van de gemeenten in de provincie Zuid-Holland. 

16. Te bepalen om de aanbiedingsbrief aan minister Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening over de Regionale Realisatieagenda regio 
Rotterdam te verzenden na besluitvorming in GS. 

17. Vast te stellen de GS-brief aan de Vereniging van Zuid-Hollandse 
Waterschappen en het Hoogheemraadschap van Rijnland, met als 
onderwerp: Input Waterschappen op Regionale Realisatieagenda’s 
2022.  

18. Vast te stellen de GS-brief aan gemeente Alphen aan den Rijn, met als 
onderwerp: Bestuurlijke reactie concept-realisatieagenda Holland 
Rijnland.  

19. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie 
gegeven wordt over de reactie op de regionale 
woningbouwprogramma’s onder voorbehoud van bespreking door 
Provinciale Staten. 

 
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 , gedeputeerde mevr. A.L. Koning, 
gedeputeerde Wonen, Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Sport van de 
Provincie Zuid-Holland,  van de Provincie Zuid-Holland, om de Regionale 
Realisatieagenda Regio Haaglanden 2022, Regionale Realisatieagenda 
Regio Holland Rijnland 2022, Regionale Realisatieagenda Regio Midden 
Holland 2022, Regionale Realisatieagenda 2022 van de Samenwerkende 
regio’s Alblasserwaard, Drechtsteden, Goeree Overflakkee & Hoeksche 
Waard te ondertekenen tijdens een nog nader te bepalen tekenmoment 
voor 15 maart 2023 onder voorbehoud van  bespreking door de 
Commissie Ruimte, Wonen en Economie op 8 februari 2023. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-na het doen van een check of het de bedoeling is dat de brieven aan de 
regio’s en waterschappen na de GS vergadering worden verstuurd, aan 
deze brieven toe te voegen dat de Regionale realisatieagenda’s en 
woningbouwprogramma’s nog met Provinciale Staten gaan worden 
besproken; 
-in de brief aan de verschillende regio’s op te nemen dat gemeenten de 
door de waterschappen gegeven adviezen overnemen en toepassen of 
uitleggen waarom hiervan wordt afgeweken; 
-in de brief aan de Vereniging van Waterschappen dezelfde tekst (onder 
hierboven genoemd gedachtestreepje t.a.v. de regio’s ) toe te voegen 
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waarbij ook wordt benadrukt dat ervan uit gegaan wordt dat door de 
Waterschappen ook actief wordt deelgenomen aan de betreffende 
overleggen; 
- in de brief aan de Vereniging van Waterschappen wijzigingen van 
ondergeschikt belang aan te brengen; 
-in de brief aan Provinciale Staten explicieter te maken dat de inzet van 
het college erop gericht blijft om de 30% sociale huurwoningen te 
realiseren en dat ook van de regio’s hierbij wordt verwacht om het 
gesprek over de 1/3e, 1/3e, 1/3e verdeling met elkaar te blijven voeren.  
-in de brief aan Provinciale Staten de laatste zin op de tweede pagina te 
verwijderen; 
-wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen. 

 
 

CF1 / Stolk Beslissing op bezwaar van Cabot B.V. inzake het opleggen van een last 
onder dwangsom voor overschrijding van de SO2 emissie 
 

PZH-2022-822565052 Advies 
1. In afwijking van het advies van de bezwarencommissie, de bezwaren 

van Cabot B.V. van 24 december 2021, tegen het besluit van 23 
november 2021 tot het opleggen van een last onder dwangsom, 
ongegrond te verklaren.` 

2. In stand te houden het bestreden besluit van 23 november 2021 met 
kenmerk 9999236604_99991083518. 

3. 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 
worden gemaakt. 

4. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar van Cabot B.V..  
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op 

bezwaar van Cabot B.V.. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Stolk Beslissing op bezwaar van Landgoed De ‘’Poort’’ NSW B.V. voor het 
opleggen van een last onder dwangsom 
 

PZH-2022-823357313 Advies 
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de bezwaren van 

Landgoed De ‘’Poort NSW B.V. ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit, met de aanpassing van de last onder dwangsom als 
vermeld in de e-mail van 28 september 2021, in stand te laten. 

2. Af te wijzen het verzoek tot vergoeding van de kosten in bezwaar van 
Landgoed De ‘’Poort” NSW B.V.. 

3. 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 
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beslissing op bezwaar en daarbij behorende bijlagen niet openbaar 
worden gemaakt 

4. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Ploum 
advocaten en notarissen, die namens Landgoed De ‘’Poort’’ NSW B.V. 
het bezwaarschrift heeft ingediend. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op de 
bezwaren van Landgoed De ‘’Poort’’ NSW B.V.. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Stolk Vaststellen Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland (Interreg) 
 

PZH-2023-824186432 Advies 
1.  Vast te stellen de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland 

(Interreg); 
2.  Te bepalen dat de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland 

(Interreg) bekend wordt gemaakt door publicatie in het Provinciaal 
Blad; 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over vaststelling van de 
Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland (Interreg); 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / De Zoete Wijzigingsbesluit Reglement voor de adviescommissie detailhandel Zuid-
Holland 
 

PZH-2022-822488551 Advies 
1. Vast te stellen het Wijzigingsbesluit Reglement adviescommissie 

detailhandel Zuid-Holland; 
2. Te bepalen dat het Wijzigingsbesluit Reglement adviescommissie 

detailhandel Zuid-Holland wordt gepubliceerd in het provinciaal blad; 
3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee het 

gewijzigde Reglement van de adviescommissie detailhandel Zuid-
Holland, alsmede de DTNP handreiking voor decentrale overheden 
‘Flitsbezorging en ruimtelijke ordening' ter kennisname  aan 
Provinciale Staten wordt aangeboden; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin het gewijzigde 
Reglement van de adviescommissie detailhandel Zuid-Holland wordt 
vastgesteld. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / De Zoete Geschenkwoningen Watersnoodramp 1953 - verzoek om verkenning tot 
aanwijzing als Rijksmonument 
 

PZH-2023-824221360 Advies 
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1. Vast te stellen bijgaande brief aan Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, waarin wordt verzocht (samen met de provincies 
Zeeland en Noord-Brabant) om te verkennen of een aantal ensembles 
van geschenkwoningen kan worden aangewezen als Rijksmonument. 

2. Gedeputeerde mevr. W. De Zoete (als portefeuillehouder voor 
erfgoed) te machtigen om de brief te ondertekenen namens het 
bestuursorgaan Gedeputeerde Staten. 

3. Vast te stellen het persbericht waarin door gedeputeerden erfgoed 
van de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant het belang 
van geschenkwoningen wordt benoemd als waardevolle fysieke 
herinnering aan de Watersnoodramp, alsook het verzoek aan het Rijk 
om te verkennen of een aantal ensembles van geschenkwoningen 
kan worden aangewezen als Rijksmonument 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief waarin 
gevraagd wordt om te verkennen of een aantal ensembles van 
geschenkwoningen kan worden aangewezen als Rijksmonument. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / De Zoete Arbeidsvoorwaarden chauffeurs 
 

PZH-2022-823184132 Advies 
1. Vast te stellen de arbeidsvoorwaarden chauffeurs provincie Zuid-

Holland. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de arbeidsvoorwaarden 

chauffeurs provincie Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Potjer Rapportage Realisatie NNN Zuid-Holland 2027 
 

PZH-2022-821468951 Advies 
1. Vast te stellen de rapportage ‘Realisatie NNN Zuid-Holland 2027’'  
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor de rapportage 

‘Realisatie NNN Zuid-Holland 2027’. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
onderwerp en/of de besluitpunten NNN eenmaal voluit te schrijven. 

 
 

CF8 / Potjer Bestuursovereenkomst Agrarisch Waterbeheer 2023-2028 
 

PZH-2022-823260426 Advies 
1. Aan te gaan de Bestuursovereenkomst Agrarisch Waterbeheer als 

onderdeel van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) 
2023-2028.  



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 24 JANUARI 2023 
 

Besluitenlijst van de vergadering 17 januari 2023 vastgesteld. 
 
 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten 
geïnformeerd worden over het aangaan van de 
bestuursovereenkomst 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
bestuursovereenkomst Agrarisch waterbeheer. 

 
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 voor 
Energie, Natuur en Recreatie, Omgevingswet en Communicatie en J. 
Baljeu, gedeputeerde Zuid-Holland voor Financiën, Europa en 
Internationaal beleid, Water, Transitie haven en industrie, Warmte 
rotonde, Programma Aanpak Stikstof om de bestuursovereenkomst 
Agrarisch Waterbeheer 2023-2028 te ondertekenen. 
 
N.B. Met een beroep op artikel 3, onder b van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
het moment van publiceren van het GS voorstel, de GS brief en de 
Bestuursovereenkomst Agrarisch Waterbeheer tot 3 februari 2023, als de 
ondertekening van de bestuursovereenkomst door gedeputeerden B. 
Potjer en J. Baljeu en de betrokken waterschappen heeft plaatsgevonden.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Potjer Brief over aanvulling ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module 
Wonen, Werken en Werelderfgoed 
 

PZH-2023-824472367 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de aanvulling van 

het Ontwerp van de Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, 
Werken en Werelderfgoed; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale 
Staten over de aanvulling van het Ontwerp van de Herziening 
Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Potjer Regeling ontzorgingsprogramma’s maatschappelijk vastgoed Zuid-
Holland tweede tranche 
 

PZH-2023-824340865 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS over ondersteuning bij verduurzaming 

van maatschappelijk vastgoed 
2. Vast te stellen de Regeling ontzorgingsprogramma's maatschappelijk 

vastgoed Zuid-Holland tweede tranche; 
3. Vast te stellen het Mandaatbesluit regeling ontzorgingsprogramma's 

maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland tweede tranche; 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 24 JANUARI 2023 
 

Besluitenlijst van de vergadering 17 januari 2023 vastgesteld. 
 
 

4. Te bepalen dat de Regeling ontzorgingsprogramma's maatschappelijk 
vastgoed Zuid-Holland tweede tranche wordt gepubliceerd in het 
Provinciaal Blad; 

5. Te bepalen dat het Mandaatbesluit regeling ontzorgingsprogramma's 
maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland tweede tranche wordt 
gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende de Regeling 
ontzorgingsprogramma's verduurzaming maatschappelijk vastgoed 
Zuid-Holland tweede tranche 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / Potjer Behandelvoorstel moties 1161, 1163, 1164, 1165 en 1166, en 
amendementen 736 en 738 module Energie 
 

PZH-2023-824377907 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het 

behandelvoorstel voor de moties 1161, 1163, 1164, 1165 en 1166, en 
amendementen 736 en 738  is opgenomen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over behandelvoorstel 
moties 1161, 1163, 1164, 1165 en 1166, en amendementen 736 en 
738. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 


