
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 31 JANUARI 2023 
 

Besluitenlijst van de vergadering 24 januari 2023 vastgesteld. 
 
 

A1 / De Zoete Programmaplan Informatietransitie 
 

PZH-2022-823570314 Advies 

1. Vast te stellen het programmaplan ‘Informatietransitie PZH’. 

2. Vast te stellen dat jaarlijks het bijgewerkte programmaplan 

‘Informatietransitie PZH’ inclusief het budget voor het volgende 

kalenderjaar ter besluitvorming aan GS wordt voorgelegd. 

3. Vast te stellen de brief aan de Statencommissie Bestuur, 

Maatschappij en Middelen, waarin het programmaplan en besteding 

van het budget worden toegelicht, ten behoeve van de 

commissievergadering op 15 februari 2023.  

4. Vast te stellen de publieksamenvatting waarin het besluit van GS over 

het programmaplan ‘Informatietransitie PZH’ wordt toegelicht 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten aan te passen dat de uitwerking van het 
bredere kader naar verwachting voor de zomer 2023 wordt 
aangeboden.  

 
 

A2 / De Zoete Regeling opgavegerichte organisatie provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2022-821967546 Advies 
1.  Vast te stellen de Regeling opgavegerichte organisatie provincie 

Zuid-Holland 
2.  Vast te stellen de brief van GS aan PS waarin PS wordt geïnformeerd 

over de nieuwe Regeling opgavegerichte organisatie provincie Zuid-
Holland; 

3.  Te bepalen dat het besluit onder 1 bekend wordt gemaakt door 
plaatsing in het Provinciaal Blad; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het voorstel 
Regeling opgavegerichte organisatie provincie Zuid-Holland 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-de brief aan Provinciale Staten inhoudelijker te maken en niet de 
integrale regeling opgavegerichte organisatie mee te sturen; 
-aan de Regeling opgavegerichte organisatie PZH (in de daarvoor 
betreffende artikelen) toe te voegen dat ook majeure wijzigingen los 
van de P&C cyclus, waar ook arbeidscapaciteit onder valt, voorgelegd 
worden aan het college; 
-artikel 11 van deze regeling aan te passen zodat er uit blijkt dat 
opgaven beleidsprestaties kunnen zijn; 
-aan de begripsbepalingen de definitie van Bestuurlijk Opdrachtgever 
toe te voegen; 
-artikel 8 van de regeling te verduidelijken in die zin dat wanneer er 
meerdere Bestuurlijk Opdrachtgevers zijn, ook BA en AO 
verantwoordelijk zijn dan deze beiden worden meegenomen; 
-aan artikel 8 lid 7 toe te voegen dat het matchingsproces in afstemming 
met de medewerker plaatsvindt; 
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-om in de werkingsprincipes bij Organisatiewaarden ook de zakelijkheid 
tot uitdrukking te laten komen; 
-wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen. 

 
 

A3 / Baljeu Budgetbevoegdheidsregeling voor de opgavengerichte organisatie van 
de Provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2023-825538506 Advies 

1. Vast te stellen de budgetbevoegdheidsregeling voor de 

opgavengerichte organisatie van de Provincie Zuid-Holland. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 

budgetbevoegdheidsverdeling. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-aan de begripsbepalingen de definitie van Bestuurlijk Opdrachtgever 
toe te voegen; 
-aan artikel 4.6 toe te voegen dat de budgethouders ook de Bestuurlijk 
Opdrachtgevers periodiek op de hoogte houden. 
 

 
 

A4 / Baljeu Vaststelling Mandaatbesluit van GS voor de opgavengerichte organisatie 
van de provincie Z-H e.a 
 

PZH-2023-825636218 Advies 

1. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de 

opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland, met 

daarbij behorende bijlagen; 

2. Vast te stellen het Recesbesluit Gedeputeerde Staten Zuid-Holland 

2023; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het Mandaatbesluit van 

Gedeputeerde Staten voor de opgavengerichte organisatie van de 

provincie Zuid-Holland en het Recesbesluit Gedeputeerde Staten Zuid-

Holland 2023; 

4. Het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de 

opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland, met 

daarbij behorende bijlagen, alsmede het Recesbesluit Gedeputeerde 

Staten Zuid-Holland 2023 bekend te maken door plaatsing in het 

provinciaal blad. 
 

Besluit -aan de begripsbepalingen de definitie van Bestuurlijk Opdrachtgever 
toe te voegen; 
-aan de Ambtelijke Mandaatlijst in ieder geval aan AG 12 “het 
instemmen met jaarplannen, begrotingen en jaarrekeningen voor 
provinciale recreatiegebieden” toe te voegen dat en als dat kan in brede 
zin, dat dit in afstemming met de bestuurlijk opdrachtgever gebeurt; 
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-toe te voegen dat P manager naast het voeren van 
sollicitatiegesprekken ook gemachtigd is om de arbeidsovereenkomst 
aan te gaan.  

 
 

A5 / Baljeu Warmtedossier Opheffen geheimhouding tbv PS 8 maart 2023 
 

PZH-2023-824277357 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel en bijbehorende Bijlage met 

kenmerk PZH-2023-824337046 waarmee aan Provinciale Staten 

wordt voorgesteld de geheimhouding op een aantal documenten op 

te heffen op grond van artikel 25, vierde lid, en artikel 55, tweede 

lid, van de Provinciewet en te bepalen dat de in categorie II. 

genoemde documenten in dit Statenvoorstel niet actief openbaar 

worden gemaakt met een beroep op artikel 3.1, lid 3 van de Wet 

open overheid. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Statenvoorstel 

waarin wordt voorgesteld de geheimhouding op te heffen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A6 / Baljeu Rapportage grootschalige wateroverlast Zuid-Holland 
 

PZH-2023-824190404 Advies 
1.  Vast te stellen de brief van GS aan PS waarin de rapportage van het 

onderzoek van Deltares naar grootschalige wateroverlast in Zuid-
Holland aan PS wordt aangeboden; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het onderzoek van 
Deltares naar grootschalige wateroverlast in Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten:  
-de termen waterbeeld en gevolgenbeeld uit te leggen; 
-in de brief meer tot uitdrukking te laten komen dat 
weersomstandigheden en klimaatverandering ook een rol spelen. 

 
 

A7 / Koning Regionale realisatieagenda regio Rotterdam 
 

PZH-2023-824428684 Advies 

1. Vast te stellen de Regionale Realisatieagenda 2022 van Regio 

Rotterdam onder voorbehoud van bespreking door Provinciale 

Staten en onder voorbehoud van bespreking in de gemeenteraad 

van de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den 

IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, 

Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee 

en de besturen van waterschappen en woningcorporaties. 
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2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de Regionale 

Realisatieagenda regio Rotterdam 2022 wordt toegelicht. 

3. Vast te stellen de brief aan het bestuur van de 

Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam over de Regionale 

Realisatieagenda regio Rotterdam 2022. 

4. Vast te stellen de aanbiedingsbrief van de Regionale 

Realisatieagenda regio Rotterdam 2022 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. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie 

gegeven wordt over de Regionale Realisatieagenda regio Rotterdam 

2022 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 Rotterdam 2022 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 voor het 
aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikt belang. 

 
 

A8 / Stolk Klimaatonderlegger ten behoeve ruimtelijke planvorming zoals 
ruimtelijke puzzel 
 

PZH-2023-824999727 Advies 

1. De klimaatonderlegger Zuid-Holland te benutten en in te brengen in:  

a. gebiedsprocessen waar de provincie bij betrokken is;  

b. de op te stellen Ruimtelijke Puzzel voor Zuid-Holland; 

c. de provinciale inbreng voor de NOVEX-gebieden; 

d. het nog op te stellen Zuid-Hollandse Programma Landelijk 

Gebied; 

e. de integrale afweging van gemeentelijke verzoeken voor het 

opnemen van nieuwe stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha 

en gelegen buiten stads- en dorpsgebied, in de provinciale 

Omgevingsverordening; 

f. een eventuele Herziening van het provinciale Omgevingsbeleid 

voor de implementatie van het principe “water en bodem 

sturend”. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het gebruik van 

de klimaatonderlegger Zuid-Holland. 
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3. Vast te stellen het persbericht over de klimaatonderlegger Zuid-

Holland met mandaat voor de portefeuillehouder om kleine 

wijzigingen in het persbericht aan te brengen naar aanleiding van 

besluitvorming bij de waterschappen. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de 

klimaatonderlegger Zuid-Holland.  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
aan kunnen brengen van wijzigingen in het persbericht.  

 
 

CF1 / Baljeu Mandaatbesluit t.b.v. de Statengriffie 
 

PZH-2023-824093632 Advies 

1. Vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland ten behoeve van de griffie van Provinciale Staten. 

2. Het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ten 

behoeve van de griffie van Provinciale Staten bekend te maken in 

het Provinciaal Blad. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting van het Mandaatbesluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ten behoeve van de griffie 

van Provinciale Staten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Stolk Beslissing op bezwaar van PreZero Recycling Services B.V. inzake last 
onder dwangsom in verband met ongediertebestrijding 
 

PZH-2023-824794915 Advies 

1. In stand te laten, conform het advies van de bezwarencommissie 

Awb, het door PreZero Recycling Services Zuid B.V. te Alphen aan 

den Rijn bestreden besluit, ten aanzien van de lasten die zijn 

opgelegd voor het overtreden van de voorschriften 12.7 en 6.12.10 

en het bestreden besluit te herroepen ten aanzien van de lasten die 

zijn opgelegd voor het overtreden van voorschrift 12.9.  

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan PreZero 

Recycling Services Zuid B.V. te Alphen aan den Rijn. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op het 

bezwaar aan PreZero Recycling Services Zuid B.V. te Alphen aan den 

Rijn.  

4. 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. 
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CF3 / Zevenbergen Overeenkomst tussen provincies Zuid-Holland en Utrecht inzake de 
vergoeding van busritten tussen Meerkerk en Vianen 
 

PZH-2023-823979692 Advies 

1. Aan te gaan de overeenkomst met provincie Utrecht inzake inkoop 

busritten tussen Meerkerk en Vianen; 

2. Vast te stellen de brief aan provincie Utrecht; 

3. Vast te stellen de brief aan Qbuzz; 

4. Te bepalen dat de onder adviespunten 1 t/m 3 vermelde 

overeenkomst met de onderliggende stukken op grond van artikel 3, 

onder a van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 

2017, juncto artikel 5, lid 2, onder b en f van de Wet open overheid, 

niet actief openbaar wordt gemaakt; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 
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 Dhr. E.F.A. Zevenbergen, 
gedeputeerde Verkeer en Vervoer, Bestuur en Maatschappij en 
Vergunningverlening van de provincie Zuid-Holland, om de overeenkomst 
tussen provincie Zuid-Holland en provincie Utrecht inzake de vergoeding 
van busritten tussen Meerkerk A27-N214 en Vianen Lekbrug met 
provincie Utrecht namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
doorvoeren van wijzigingen van ondergeschikt belang om de datum in 
de overeenkomst aan te kunnen passen aan de datum waarop de 
provincie Utrecht ondertekent.  

 
 

CF4 / Potjer Verzoek Den Haag stadsnatuur bij NNN 
 

PZH-2023-824274882 Advies 

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

Den Haag over de Scheveningse bosjes bij NatuurNetwerk 

Nederland.  

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

van gemeente Den Haag t.a.v. de Scheveningse bosjes bij 

NatuurNetwerk Nederland. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verzoek van 

gemeente Den Haag t.a.v. de Scheveningse bosjes bij NatuurNetwerk 

Nederland.  
 

Besluit Ingetrokken. 
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CF5 / De Zoete Verkenning en startnotitie Campus Zuid-Holland 
 

PZH-2022-822218594 Advies 

1. Vast te stellen het uitvoeren van een Verkenning en startnotitie 

Campus Zuid-Holland.  

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Verkenning en 

startnotitie Campus Zuid-Holland. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Verkenning en 

startnotitie Campus Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
laatste zin in de brief aan Provinciale Staten te schrappen.  

 
 

SV1 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3914 van de SP - Veerdienst Maassluis-
Rozenburg 
 

PZH-2023-825431135 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3914 

van de SP met betrekking tot ‘Veerdienst Maassluis-Rozenburg’. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

schriftelijke vragen 3914 van de SP met betrekking tot ‘Veerdienst 
Maassluis-Rozenburg’ 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het zo 
nodig aanpassen van de beantwoording van de vragen aan de actuele 
ontwikkelingen. 

 
 

SV2 / De Zoete  Beantwoording Statenvragen 3915 fractie CDA Geluidshinder van 
Schiphol in Zuid-Holland 
 

PZH-2023-824218084 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3915 van CDA 

met betrekking tot de geluidshinder van Schiphol in Zuid-Holland. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3915 van CDA met betrekking tot de 

geluidshinder van Schiphol in Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  
 
 
 
 


