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A1 / De Zoete Brief dat de provincie Zuid-Holland zich mede inzet om de doelen en 
ambities van de Alliantie Zuiderwaterlinie te realiseren 
 

PZH-2022-821832878 Advies 

1. Vast te stellen de brief van GS aan de voorzitter van de Stuurgroep 

Alliantie Zuiderwaterlinie waarin wordt verklaard dat de provincie 

Zuid-Holland zich mede inzet om de doelen en ambities van de 

Alliantie Zuiderwaterlinie te realiseren.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit van 

Gedeputeerde Staten zich mede in te zetten om de doelen en 

ambities van de Alliantie Zuiderwaterlinie te realiseren. 

3. Te bepalen dat de documenten behorende bij het besluit onder 

adviespunten 1 en 2 op grond van artikel 3, onder c van de 

Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, niet actief 

openbaar wordt gemaakt totdat het overdrachtsmoment heeft 

plaatsgevonden, omdat deze gezien de fase van het politieke of 

bestuurlijke proces als verstorend voor het verdere proces van 

bestuurlijk beraad zijn aan te merken. 
 
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 mw. W.H. de Zoete-
van der Hout, gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed van de provincie 
Zuid-Holland, om de brief van GS tijdens het feestelijke moment op 10 
maart 2023 te overhandigen aan de voorzitter van de Stuurgroep Alliantie 
Zuiderwaterlinie. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- In de brief aan de Alliantie te verhelderen dat het voor PZH met 

name gaat om de forten en dat deze op de ruimtelijke puzzel komen 

te staan;  

- Een brief aan Provinciale Staten toe te voegen waarbij de brief aan 

de Stuurgroep Alliantie Zuidwaterlinie ter informatie wordt 

aangeboden met hierin opgenomen de opmerking t.a.v. de forten. 

 
 

A2 / Zevenbergen Uitvoeringsbesluit Verbouwing en realisatie Nieuwe Centrale 
 

PZH-2023-826162726 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel met betrekking tot 

Uitvoeringsbesluit Verbouwing – realisatie Nieuwe Centrale waarin 

Provinciale Staten voorgesteld worden: 

a. In te stemmen met de start van de uitvoeringsfase van ‘De 

Nieuwe Centrale’. 

b. In te stemmen met het benutten van de beschikbare 

investeringsmiddelen aanleg en verbetering ter grootte van € 4,0 

miljoen voor een inpandige verbouwing met focus op hergebruik 
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en duurzame uitvoering en de nieuwe verbinding met de 

bestaande glasvezelring. 

2. In te stemmen met het ophogen van het budget van € 11,8 mln. tot € 

12,5 mln. ten laste van de beschikbare middelen voor indexering in 

het PZI (aanleg en verbetering en beheer en onderhoud).Vast te 

stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Uitvoeringsbesluit 

Verbouwing -realisatie Nieuwe Centrale. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- Aan het GS voorstel in het financieel en fiscaal kader op hoofdlijnen 

inzichtelijk te maken wat er mogelijk op termijn bij overdracht van 

de betreffende panden (Gouda en Leidschendam) nog kan worden 

terug geleverd aan de algemene middelen; 

- In het Statenvoorstel een nuance aan te brengen in hoeverre het 

beschikbare bedrag en nu ten goede komt aan verduurzaming; 

- Een procesbrief aan t.a.v. de (verlate) aanlevering aan PS aan te 

leveren. 

 
 

A3 / Stolk Brief aan Minister LNV over Landbouw Midden-Delfland, derogatie en 
NPLG 
 

PZH-2023-826113170 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan de Minister van LNV over Landbouw 

Midden-Delfland, derogatie en NPLG 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de Minister 

van LNV over Landbouw Midden-Delfland, derogatie en NPLG 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- in de brief nog meer tot uitdrukking te brengen dat Delfland als 

voorloper op dit terrein geldt; 

- in de brief aan LNV duidelijker te maken dat Natuurmonumenten 

hier ook achter staat. 

- een GS brief aan PS te maken waarbij de brief aan de Minister ter 

kennisname wordt aangeboden en waarbij ook de component van 

kunstmest wordt benoemd; 

 
 

A4 / Baljeu GS brief aan PS update Startdocument ZH-PLG 
 

PZH-2023-825272497 Advies 

1. Vast te stellen de inzet van GS in de gebiedsprocessen met betrekking 

tot uitwerking van overgangsgebieden rond alle Natura 2000- 

gebieden en de inzet voor ammoniakreductie vanuit bedrijfsmatige 

activiteiten in stikstofgevoelige Natura 2000- gebieden en sterke 

reductie van ammoniak opgaven in overgangsgebieden rond de 

Natura 2000- gebieden Nieuwkoop & De Haeck, Duinen Goeree & 

Kwade Hoek en Linge gebied.  
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2. Vast te stellen de brief aan PS waarin provinciale staten geïnformeerd 

worden met een update van het startdocument ZH-PLG 1.0 en het 

stikstofdossier en te bepalen dat deze brief wordt verzonden op 15 

februari 2023. 

3. Te bepalen dat dit GS-voorstel en de GS-brief met de daarbij 

behorende bijlagen, met een beroep op artikel 3, onder d van de 

Beleidsregel actieve openbaarmaking provincie Zuid-Holland 2017, 

niet actief openbaar worden gemaakt tot het moment van verzending 

van de GS-brief aan PS. 

4. Vast te stellen de communicatiestrategie in deze oplegnotitie. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt toegelicht wat 

de kern is van de update aan PS 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- In het GS voorstel bij toelichting voor het college een uitwerking van 

het eerste advies/besluitpunt op te nemen, hierbij kan worden 

aangesloten bij de formulering in de GS brief.  

- De brief aan PS in de korten en leesbaarder te maken (bijv t.a.v. het 

kader op pagina 4); 

- In de brief te verduidelijken dat er nog brieven vanuit het Rijk gaan 

komen waarvan nog geduid gaat worden wat deze betekenen en 

daarnaast te benadrukken dat het gaat om een gezamenlijke 

opgave gaat;   

- In de brief op pagina 7 de zin: “Door de aanpassing van het AERIUS 

model zijn we iets dichter bij het doelbereik gekomen.” anders te 

verwoorden, zodat niet wordt gezien als een apart middel om een 

doel te bereiken; 

- Een check te doen t.a.v. de risico paragraaf; 

- Een check te doen of de NPLG gebiedsverkenning in juli 2022 ook 

naar de Staten is gegaan en deze anders te updaten naar de huidige 

gemeenten en te kijken naar de risicoparagraaf; 

- De brief aan PS na aanpassingen in het BCO te bespreken en mocht 

het daar nodig blijken, vanwege grote wijzigingen het stuk dan bij 

GS te laten terugkomen; 

- wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen. 

 
 

CF1 / Baljeu Intentieverklaring duurzaam gietwater Westland 
 

PZH-2023-825304024 Advies 
1.  Aan te gaan de "Intentieverklaring duurzaam gietwater Westland" 

met het hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland en 
Glastuinbouw Nederland.  

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het aangaan van de 
"Intentieverklaring duurzaam gietwater Westland". 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige 
besluitvorming door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische 
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binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan 
gedeputeerde J.N. Baljeu om de “Intentieverklaring duurzaam gietwater 
Westland” met de partijen het hoogheemraadschap van Delfland, de 
gemeente Westland en Glastuinbouw Nederland mede namens de 
provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief de link met het ZH PLG expliciet te benoemen en dit ook bij de 
communicatiestrategie tot uitdrukking te laten komen.  

 
 

CF2 / Baljeu Compensatie gederfde inkomsten door Covid-19 in 2021 van 
gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil 
 

PZH-2023-824463900 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan gemeenschappelijke regeling Wegschap 

Tunnel Dordtse Kil inzake de compensatie door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de geleden 

inkomstenderving in 2021 als gevolg van de Coronamaatregelen. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de compensatie door 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de 

geleden inkomstenderving in 2021 bij gemeenschappelijke regeling 

Wegschap Tunnel Dordtse Kil als gevolg van de Coronamaatregelen.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Zevenbergen Overeenkomst voor het plaatsen van voorzieningen op NS grondgebied 
 

PZH-2023-825304963 Advies 

1. Aan te gaan de overeenkomst met NS Stations B.V. voor het gebruik 

en het beheer van provinciale voorzieningen op NS-grondgebied. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting ‘Overeenkomst voor het 

plaatsen van voorzieningen op NS grondgebied.’ 
 
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 Frederik Zevenbergen, gedeputeerde 
Verkeer en vervoer van de Provincie Zuid-Holland, om de overeenkomst 
met NS Stations B.V. voor het gebruik en het beheer van provinciale 
voorzieningen op NS-grondgebied met NS Stations B.V. namens de 
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
onderwerp van de publiekssamenvatting en het GS voorstel direct 
duidelijk te zijn over om wat voor voorzieningen, het plaatsen van DRIS 
displays, dit gaat.  
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CF4 / Zevenbergen GS brief Stand van zaken drie rode draden en maatregelen N208 HOV 
Noordwijk-Schiphol 
 

PZH-2023-826095462 Advies 

1. Vast te stellen de GS brief aan wethouder Volten van de gemeente 

Teylingen over de stand van zaken van de drie rode draden en 

maatregelen N208 HOV Noordwijk-Schiphol 

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

wethouder Volten van de gemeente Teylingen over de stand van 

zaken van de drie rode draden en maatregelen N208 HOV Noordwijk-

Schiphol 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Koning Toekomstbestendig bouwen Convenant Toekomstbestendige 
woningbouw Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
 

PZH-2022-822601006 Advies 

1. Aan te gaan het Convenant Toekomstbestendige woningbouw 

Metropoolregio Amsterdam (MRA) en daarmee de samenwerking met 

de MRA, de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland hiervoor; 

2. Te bevorderen dat de afspraken in het convenant, voor zover van 

toepassing, worden verankerd in het provinciale beleid en 

verordeningen; 

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

bouwen – Convenant Toekomstbestendige woningbouw 

Metropoolregio Amsterdam (MRA); 

4. Te bepalen om de brief aan PS pas te verzenden als mevr. Koning het 

Convenant Toekomstbestendige woningbouw Metropoolregio 

Amsterdam (MRA) ondertekend heeft; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Toekomstbestendig 

bouwen – Convenant Toekomstbestendige woningbouw 

Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

 
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 A. Koning, gedeputeerde 
voor Wonen, Ruimtelijke Ordening en Recreatie en Sport van de Provincie 
Zuid-Holland, om het Convenant Toekomstbestendige woningbouw 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) namens de provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 
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, de brief 
Provinciale Staten en het convenant. Publicatie zal plaatsvinden na het 
moment dat het Convenant Toekomstbestendige woningbouw 
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Metropoolregio Amsterdam (MRA) is ondertekend door mevrouw A. 
Koning. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Stolk Ruimtelijke strategie circulair Zuid-Holland 
 

PZH-2023-824941106 Advies 

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

strategische verkenning Ruimtelijke strategie Circulair Zuid-Holland ter 

kennisname wordt aangeboden 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de strategische 

verkenning Ruimtelijke strategie Circulair Zuid-Holland  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- in de brief aan PS op de derde pagina ook Schiphol toe te voegen als 

NOVEX gebied waar HLRL (deels) onderdeel van uitmaakt; 
- op dezelfde pagina de eerste zin van de tweede alinea aan te passen 

in die zin dat de strategie en de te maken keuzen in wisselwerking 
worden beschouwd met de ruimtelijke puzzel; 

- in de stukken consequent te zijn in het gebruik van de term 
strategische verkenning; 

- in de verdieping Strategie Circulair op pagina 5, indien mogelijk, het 
fossiele pictogram te verwijderen omdat het om meer grondstoffen 
gaat dan alleen fossiele. 

 
 
 
 

SV1 / Potjer Beantwoording schriftelijke vragen 3912 JA21 Vervolgvragen onderzoek 
Waalsdorpervlakte 
 

PZH-2023-825936361  Advies 
1.   Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3912 van JA21 

Vervolgvragen onderzoek Waalsdorpervlakte; 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3912 van JA21 Vervolgvragen onderzoek 
Waalsdorpervlakte. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om 
wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen. 

 
 
 


