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A1 / Baljeu Internationale Vooruitblik 2023 
 

PZH-2022-821462439 Advies 
1. Vast te stellen de ‘Internationale vooruitblik 2023’.  
2. Vast te stellen de ‘Terugblik internationaal beleid 2019-2023’.   
3. Vast te stellen het ‘Huis van de Nederlandse Provincies-werkplan 

2023, inclusief analyse werkplan Europese Commissie 2023’.   
4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de 

Internationale vooruitblik 2023 en de Terugblik internationaal beleid 
2019-2023 ter kennisname worden aangeboden aan Provinciale 
Staten.  

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting ‘Internationale vooruitblik 
2023 en Terugblik internationaal beleid 2019-2023’. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan PS n.a.v. de laatste Statenvergadering meer duiding te 
geven aan het Chinadebat; 
- In de brief aan PS op p.1 de één na laatste alinea te vervangen door de 
alinea die hierover in de Internationale Vooruitblik staat; 
- In de Internationale Vooruitblik op p.17 de verwijzing naar het 15-jarig 
jubileum te verwijderen omdat het er nu naar uitziet dat er geen 
behoefte is om dan iets feestelijks te doen, en om daar meer duiding te 
geven aan het Chinadebat; 
- In de Internationale Vooruitblik op p.11 bij Duurzame Gezonde 
Leefomgeving mevr. Koning als portefeuillehouder toe te voegen; 
- In de Internationale Vooruitblik op p.4 bij ‘Haven en industrie’ dhr. 
Potjer als portefeuillehouder toe te voegen; 
- In de Terugblik internationaal beleid op p.3 bij de passage over dat het 
team EU intern gericht is toe te voegen dat zij ook ‘externe partners’ 
kunnen helpen om hun internationale inzet vorm te geven; 
- In de Terugblik internationaal beleid op p.3 ‘verankert’ te corrigeren in 
‘verankerd’; 
- In de publiekssamenvatting ‘2029’ te corrigeren in ‘2019’. 

 
 

A2 / Zevenbergen Terugblikbrief GS 
 

PZH-2022-822388261 Advies 
1. Vast te stellen de terugblikbrief. 
2. Vast te stellen de brief aan PS over de terugblikbrief GS. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de terugblikbrief GS. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de brief aan PS de zin ‘De afgelopen jaren bleken roeriger en 
onverwachter…’ te herschrijven.  
- In de brief aan PS toe te voegen ‘Toch is het gelukt om stappen te 
zetten om …’;  
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- In de Terugblikbrief bij hoofdstuk 8 Organisatie ook ‘financiën’ toe te 
voegen; 
- In de brief aan PS, bijvoorbeeld in de laatste alinea, toe te voegen dat 
door alle (wereldwijde) ontwikkelingen in de laatste jaren de opgave en 
rol van de provincie groter en complexer is geworden; 
- In de Terugblikbrief op p.10 de passage over de Noordelijke Duin- en 
Bollenstreek te herschrijven. De zin ‘trok te stekker uit …’ moet anders 
geformuleerd worden. Het HOV-project Duin- en Bollenstreek dient 
toegevoegd te worden. De zinsnede ‘een bonte verzameling van 
belangen’ moet gewijzigd worden in ‘tegengestelde belangen’. ‘Riant’ 
moet verwijderd worden. Fiets moet toegevoegd worden; 
- In de Terugblikbrief op p.20 ‘een vijfde’ van de landelijke 
woningbouwopgave te wijzigen in ‘een kwart’; 
- In de Terugblikbrief aan te geven dat GS zich hebben ingezet voor 
houdbare provinciefinanciën, omdat hier zorgen over zijn. GS zullen hier 
energie in blijven steken en dit blijven aangeven richting het Rijk. 
Daarnaast dient in afstemming met mevr. Baljeu een passage 
toegevoegd te worden dat er gewerkt is aan het beter op orde hebben 
van de interne financiën. Er is een slag gemaakt naar een structurele 
dekking en ook de indexatie-kant is aangepakt gezien de roerige tijden.  

 
 

A3 / Koning Recreatieperspectief Zuid-Holland 2030 
 

PZH-2022-821830906 Advies 
1. Vast te stellen het Recreatieperspectief Zuid-Holland 2030 
2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee zij worden geïnformeerd over 

het Recreatieperspectief Zuid-Holland 2030  
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Recreatieperspectief 

Zuid-Holland 2030 
4. Vast te stellen het persbericht waarmee bekendheid wordt gegeven 

aan het Recreatieperspectief Zuid-Holland 2030 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In het Recreatieperspectief bij de ondertekening in het voorwoord toe 
te voegen ‘Namens het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland’; 
- In het Recreatieperspectief een passage toe te voegen over 
watergebruik (waterrecreatie/varen) en veiligheid op het water (mix 
van zwemmen en varen geeft ook problemen); 
- Een check te doen of de kaart op p.19 van het Recreatieperspectief het 
gewenste perspectief geeft en zonodig aan te passen. Moet het 
ommetje door de stad daar niet ook op naar voren komen? 
- Ten aanzien van de financiën scherper te maken dat de dekking van de 
beheerskosten bij (nieuwe) recreatie een gezamenlijke 
opgave/zoektocht  is;  
- In het Recreatieperspectief op p.46 bij de opsomming van baten bij de 
bullit ‘verminderde CO2-uitstoot’ ‘NOx-uitstoot’ toe te voegen en bij de 
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bullit ‘draagvlak voor de ingrijpende veranderingen’ toe te voegen dat 
dit ook kansen voor bufferzones en perspectief biedt; 
- In het persbericht het kopje ‘Recreatie: aantrekkelijke en toegankelijke 
omgeving voor iedereen’ minder algemeen te maken. 

 
 

A4 / Smit Subsidie Koningsdag 2023 in Rotterdam 
 

PZH-2022-822965366 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt 

voorgesteld in te stemmen met een begrotingssubsidie van €250.000 
aan gemeente Rotterdam voor activiteiten ter uitvoering van de 
organisatie van Koningsdag 2023 door het opnemen in de begroting 
2023. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over opnemen van de 
begrotingssubsidie op de begroting 2023 voor Koningsdag 2023 in 
Rotterdam. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
Statenvoorstel ten aanzien van de financiën dezelfde tekst op te nemen 
als bij het financieel kader in het GS-voorstel opgenomen is. 

 
 

A5 / Stolk Verlenging TKI project 
 

PZH-2022-822862465 Advies 
1. Aan te gaan de verlenging van het TKI-project “Groene Cirkel Kaas en 

Bodemdaling; een robuust economisch, biodivers en klimaatbestendig 
perspectief voor de melkveehouderij in de Alblasserwaard”   

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verlenging van het 
TKI-project ” Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling; een robuust 
economisch, biodivers en klimaatbestendig perspectief voor de 
melkveehouderij in de Alblasserwaard”.  

 
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 
M. Stolk, gedeputeerde land- en tuinbouw, economie en innovatie, 
gezond en veilig van de Provincie Zuid-Holland, om de verlenging namens 
de provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het 
onderwerp ‘TKI project’ te verduidelijken.  
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A6 / Zevenbergen Instellen hoofdstembureaus verkiezingen provinciale staten 2023 
 

PZH-2023-823971761 Advies 
1. Vast te stellen het ontwerpbesluit tot instelling van 

hoofdstembureaus; 
2. Vast te stellen het ontwerpbesluit benoemingen centraal stembureau 

Zuid-Holland 2023-2027; 
3. Te bepalen dat het besluit tot instelling van hoofdstembureaus en het 

besluit benoemingen centraal stembureau Zuid-Holland bekend 
gemaakt worden in het Provinciaal Blad; 

4. Vast te stellen de brieven aan de colleges van B&W van de 
hoofdstembureaus, te weten gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden 
en Rotterdam; 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het ontwerpbesluit tot 
instelling van hoofdstembureaus en het ontwerpbesluit benoemingen 
centraal stembureau Zuid-Holland 2023-2027 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Baljeu Beleidsregel beoordeling veertarieven 
 

PZH-2022-821966148 Advies 
1. Vast te stellen de Beleidsregel beoordeling veertarieven. 
2. Te bepalen dat de Beleidsregel beoordeling veertarieven 

bekendgemaakt wordt in het Provinciaal Blad. 
3. Vast te stellen de informerende brief aan Provinciale Staten. 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Beleidsregel 

beoordeling veertarieven. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / De Zoete Vaststellen Informatieveiligheidsbeleid provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2022-822599876 Advies 
1. Vast te stellen het Informatieveiligheidsbeleid 2023-2025 voor de 

interne organisatie van de provincie Zuid-Holland; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het 

Informatieveiligheidsbeleid. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF3 / De Zoete Vormgeving en financiering human capital na 2023 
 

PZH-2022-822418095 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de toezegging 

om inzicht te geven aan Vormgeving en financiering human capital na 
2023; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de toezegging om inzicht 
te geven aan Vormgeving en financiering human capital na 2023. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / De Zoete Wijziging van de Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-
Holland 
 

PZH-2022-819373458 Advies 
1. Vast te stellen de wijziging van de Subsidieregeling deelakkoorden 

human capital Zuid-Holland; 
2. Vast te stellen de informatieve brief van Gedeputeerde Staten aan 

Provinciale Staten waarmee het wijzigingsbesluit Subsidieregeling 
deelakkoorden human capital ter kennisname aan de Staten wordt 
aangeboden; 

3. Te bepalen dat de wijziging van de Subsidieregeling deelakkoorden 
human capital Zuid-Holland wordt gepubliceerd in het provinciaal 
blad; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de 
Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / De Zoete Verhoging subsidieplafond 2023 – 2027 Subsidieregeling deelakkoorden 
human capital Zuid-Holland 
 

PZH-2022-820094864 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarin aan Provinciale Staten een 

verhoging van het subsidieplafond van de Subsidieregeling 

deelakkoorden human capital Zuid-Holland met € 3.800.000 tot € 

8.800.000 voor de jaren 2023 tot en met 2027 wordt voorgesteld; 

2. Te bepalen dat het nieuwe subsidieplafond, na vaststelling van de 

verhoging van het subsidieplafond voor de jaren 2023 - 2027 door 

Provinciale Staten, gepubliceerd wordt in het provinciaal blad; 

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

subsidieplafond van de Subsidieregeling deelakkoorden human capital 

Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF6 / Stolk Eerste wijziging Subsidieregeling opruiming drugsdumpingen 2021 
 

PZH-2022-822850898 Advies 
1. Vast te stellen het Wijzigingsbesluit Subsidieregeling opruiming 

drugsafval Zuid-Holland 2021; 
2. Te bepalen dat het Wijzigingsbesluit Subsidieregeling opruiming 

drugsafval Zuid-Holland 2021 wordt bekendgemaakt door publicatie in 
het Provinciaal Blad; 

3. Vast te stellen het Statenvoorstel over de Subsidieregeling opruiming 
drugsafval Zuid-Holland 2021, waarin gevraagd wordt om het 
subsidieplafond vast te stellen op €173.801;  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit 
Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Zevenbergen Brief aan PS inzake Randweg Klaaswaal 
 

PZH-2022-819683273 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake Randweg 

Klaaswaal. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de brief PS over 

Randweg Klaaswaal. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de stukken niet te spreken van de randweg als ‘de’ oplossing. Dit 
moet in alle stukken gewijzigd worden in ‘een mogelijke oplossing zou 
een randweg kunnen zijn’; 
- In het GS-voorstel de zinsnede ‘(met bijvoorbeeld een provinciale 
subsidie)’ te verwijderen. 

 
 

SV1 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3913 SP Vandalisme R-net Snijdelwijk 
Boskoop 
 

PZH-2022-822218355 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording  van de Statenvragen 3913 SP met 

betrekking tot Vandalisme R-Net Snijdelwijk 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen met betrekking tot Vandalisme R-Net 
Snijdelwijk. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de publiekssamenvatting ‘Alpen’ te corrigeren in ‘Alphen’; 
- In de beantwoording Statenvragen bij het antwoord op vraag 1 
‘Daartoe’ te corrigeren in ‘Daardoor’. 
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SV2 / De Zoete Beantwoording Statenvragen 3907 FvD Gedragsanalyse etc 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 Vastgesteld conform advies. 

 


