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A1 / Stolk Monitor Circulair Zuid-Holland 2022 en Voortgangsmagazine Circulair 
Zuid-Holland 2022 
 

PZH-2022-823237332 Advies 
1. Vast te stellen de Monitor Circulair Zuid-Holland en dit vrij te geven 

voor publicatie via https://circulair.zuid-holland.nl. 
2. Vast te stellen het voortgangsmagazine Circulair Zuid-Holland – de reis 

& de bestemming en dit vrij te geven voor publicatie via 
https://circulair.zuid-holland.nl. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het 
voortgangsmagazine en de monitor ter kennisname wordt 
aangeboden. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het voortgangsmagazine 
Circulair Zuid-Holland 2022 – de reis & de bestemming en de monitor 
Circulair Zuid-Holland 2022. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de publiekssamenvatting, en indien van toepassing ook in de andere 
stukken, in de zin ‘De korte conclusie …’ te kijken naar de plaats van de 
bijvoeglijk naamwoorden t.o.v. de opsomming die erop volgt en 
bijvoorbeeld te herschrijven als ‘… om in 2030 50% minder primaire 
grondstoffen te verbruiken, zoals mineralen, metalen en fossiele 
brandstoffen …’; 
- In de publiekssamenvatting, en indien van toepassing ook in de andere 
stukken, toe te voegen: ‘… het wordt moeilijk om zonder extra stappen 
de doelstelling …’; 
- In afstemming met communicatie een check te doen op de wijze van 
publicatie door middel van een aparte website zoals o.a. is opgenomen 
in de adviespunten 1 en 2 in het GS-voorstel. 

 
 

A2 / Koning Huisvesting vergunninghouders: brief trede 4 IBT interventieladder 
gemeente Barendrecht 
 

PZH-2023-824004033 Advies 
1. Te besluiten tot het plaatsen van gemeente Barendrecht op trede 4 

van de bestuurlijke interventieladder: juridische vooraankondiging 
indeplaatsstelling vanwege het niet realiseren van de taakstelling 
huisvesting vergunninghouders. 

2. Vast te stellen de brief inzake juridische vooraankondiging 
indeplaatsstelling (trede 4 IBT interventieladder) gemeente 
Barendrecht ter attentie van het college van B&W vanwege niet 
realiseren taakstelling huisvesting vergunninghouders. 

3. Vast te stellen afschrift inzake juridische vooraankondiging 
indeplaatsstelling (trede 4 IBT interventieladder) gemeente 
Barendrecht ter attentie van de gemeenteraad vanwege niet 
realiseren taakstelling huisvesting vergunninghouders. 

4. Vast te stellen brief van GS aan PS inzake juridische vooraankondiging 
indeplaatsstelling (trede 4 IBT interventieladder) gemeente 
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Barendrecht vanwege niet realiseren taakstelling huisvesting 
vergunninghouders. 

5. Vast te stellen dat het voornemen tot juridische indeplaatsstelling 
middels de bij dit voorstel gevoegde ‘Publicatie provinciaal blad inzake 
vooraankondiging indeplaatsstelling gemeente Barendrecht’ bekend 
wordt gemaakt in het provinciaal blad.  

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief inzake juridische 
vooraankondiging indeplaatsstelling (trede 4 IBT interventieladder) 
gemeente Barendrecht inzake niet realiseren taakstelling huisvesting 
vergunninghouders 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan de gemeente Barendrecht en brief aan PS te verduidelijken 
wat de opgave is, namelijk dat het in totaal gaat om de huisvesting van 
78 statushouders. 

 
 

A3 / De Zoete Programmaplan Informatietransitie 
 

PZH-2022-823570314 Advies 
1. Vast te stellen het programmaplan ‘Informatietransitie PZH’. 
2. Vast te stellen dat het budget van € 23 miljoen in de periode 2023 – 

2028 volledig beschikbaar blijft voor de uitvoering van het 
programma.  

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 Aangehouden. 

 
 

A4 / Koning Reactie naar aanleiding van raadsbrief 3094 met betrekking tot het 
voorstel van het Burgerinitiatief Vlietland 
 

PZH-2023-824364431 Advies 
1. Vast te stellen de GS brief aan het college van Leidschendam-Voorburg 

naar aanleiding van de raadsbrief met betrekking tot het voorstel van 
het Burgerinitiatief Vlietland; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de GS brief aan het college 
van Leidschendam-Voorburg naar aanleiding van de raadsbrief met 
betrekking tot het voorstel van het Burgerinitiatief Vlietland; 

3. Vast te stellen het afschrift aan de gemeenteraad van Leidschendam-
Voorburg over de reactie naar aanleiding van de raadsbrief met 
betrekking tot het voorstel van het Burgerinitiatief Vlietland; 
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4. Vast te stellen het afschrift aan de Provinciale Staten over de reactie 
naar aanleiding van de raadsbrief met betrekking tot het voorstel van 
het Burgerinitiatief Vlietland. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In de stukken bij afspraken jaartallen toe te voegen, onder andere in 
de publiekssamenvatting en in de brieven wanneer de 
erfpachtovereenkomst is gesloten; 
- In de brief aan het college van Leidschendam-Voorburg de private en 
publieke rol/bevoegdheden van de provincie te verduidelijken. In het 
GS-voorstel staat dit helder beschreven; 
- In de brief aan het college van Leidschendam-Voorburg in de eerste zin 
‘lichte’ te verwijderen; 
- In de brief aan het college van Leidschendam-Voorburg een zin toe te 
voegen dat GS ervan bewust is dat er een vigerend bestemmingsplan is 
voor de oprichting van recreatiewoningen. 

 
 

CF1 / Stolk Bodemenergieplan Kleine Plaspoelpolder en Overgoo 
 

PZH-2022-822283724 Advies 
1. Vast te stellen van het bodemenergieplan ‘Kleine Plaspoelpolder en 

Overgoo’ zoals dat op 7 december  jl. van de gemeente Leidschendam-
Voorburg is ontvangen; 

2. Vast te stellen de brief aan het college van B&W van Leidschendam-
Voorburg over het vaststellen van het bodemenergieplan ‘Kleine 
Plaspoelpolder en Overgoo’; 

3. Vast te stellen de brief aan de Omgevingsdienst Haaglanden over het 
vaststellen van het bodemenergieplan ‘Kleine Plaspoelpolder en 
Overgoo’; 

4. Vast te stellen van de publiekssamenvatting over het vaststellen van 
het bodemenergieplan ‘Kleine Plaspoelpolder en Overgoo’. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Stolk Voortgangsbrief Digitale Economie 2023 
 

PZH-2022-822106460 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten betreffende de 

Voortgangsbrief Digitale Economie 2023. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Voortgangsbrief 

Digitale Economie 2023. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF3 / Stolk Beslissing op bezwaar POP3 subsidie project Precisiebemesting met 
circulaire meststoffen kunstmestloos Zuid-Holland 
 

PZH-2023-824206498 Advies 
1. Ongegrond te verklaren, conform het advies van de 

bezwarencommissie, het bezwaar tegen het besluit van 8 augustus 
2022, kenmerk PZH-2022-811575026, tot verlening van een 
subsidiedeelbetaling van € 0,00 het project ‘Precisiebemesting met 
circulaire meststoffen: kunstmestloos Zuid-Holland’. 

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op de bezwaar inzake de 
subsidiedeelbetaling voor het project ‘Precisiebemesting met 
circulaire meststoffen: kunstmestloos Zuid-Holland'.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting  inzake de 
subsidiedeelbetaling voor het project ‘Precisiebemesting met 
circulaire meststoffen: kunstmestloos Zuid-Holland'.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies.  

 
 

CF4 / Potjer Verlenging beheerplannen Natura 2000-gebieden Oudeland van Strijen, 
De Wilck, Meijendel & Berkheide, Solleveld & Kapittelduinen, 
Coepelduynen en Westduinpark & Wapendal 
 

PZH-2022-822832031 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot verlenging van de Natura 2000-

beheerplannen voor de gebieden Oudeland van Strijen, De Wilck, 
Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide en Coepelduynen 
met een periode van twee jaar en verlenging van het Natura 2000-
beheerplan voor het gebied Solleveld & Kapittelduinen met een 
periode van vier jaar.  

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de verlenging 
van zes Natura 2000-beheerplannen. 

3. Te bepalen dat ‘Verlenging beheerplannen Natura 2000-gebieden 
Oudeland van Strijen, De Wilck, Meijendel & Berkheide, Solleveld & 
Kapittelduinen, Coepelduynen en Westduinpark & Wapendal’ 
bekendgemaakt wordt in het Provinciaal blad.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verlenging van de 
beheerplannen 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een 
passage toe te voegen dat het de beheerders onverlet laat om nu al 
acties/maatregelen te nemen vanuit NPLG om de gebieden in stand te 
houden. GS vinden het van belang dat beheerders nu al gestimuleerd 
worden om in de beheerplannen mee te denken over of er op een 
andere manier een beter resultaat kan worden behaald. Kunnen er 
dingen anders en/of beter als het gaat om stikstofreductie en 
verbetering van de natuur om het gebied in stand te houden? Daarnaast 
vinden GS het belangrijk dat de beheerders dat nu ook al kunnen gaan 
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doen, omdat het zonde is als hier de komende 4 jaar niets op wordt 
gedaan.  

 
 

CF5 / Potjer Intentieverklaring en plan van aanpak verkenning OER A15-A38 
 

PZH-2022-823681349 Advies 
1.  Aan te gaan de intentieverklaring verkenning OER A15/A38 met 

Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, gemeente Ridderkerk, 
gemeente Barendrecht, gemeente Albrandswaard en gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht  

2.  Vast te stellen Plan van aanpak verkenning OER A15/A38 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de intentieverklaring 

verkenning OER A15/A38 
 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldig besluitvorming 
door Gedeputeerde Staten, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, 
is het advies aan hem een machtiging af te geven aan gedeputeerde 
Potjer, om de intentieverklaring verkenning OER A15/A38 te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Koning Aanbiedingsbrief aan gemeenten over onderzoek spreiding 
sportaccommodaties Zuid-Holland 2022 
 

PZH-2022-822961714 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de colleges van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeenten in Zuid-Holland over het onderzoek 
spreiding sportaccommodaties Zuid-Holland 2022 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de colleges 
van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in Zuid-Holland 
over het onderzoek spreiding sportaccommodaties Zuid-Holland 2022 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / De Zoete Aanvaarding actualisatie kantorenplanlijst regionale kantorenvisie 
MRDH 
 

PZH-2022-822412958 Advies 
1.  Vast te stellen de aanvaarding van de actualisatie kantorenplanlijst in 

de huidige regionale kantorenvisie MRDH. 
2.  Vast te stellen de GS-brief aan PS over de aanvaarding van de 

actualisatie kantorenplanlijst in de huidige regionale kantorenvisie 
MRDH. 

3.  Vast te stellen de aanvaardingsbrief van de actualisatie 
kantorenplanlijst in de huidige regionale kantorenvisie MRDH. 
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4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de aanvaarding van de 
actualisatie kantorenplanlijst in de huidige regionale kantorenvisie 
MRDH. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 




