
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 6 DECEMBER 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 29 november 2022 vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Potjer Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2024 
 

PZH-2022-820275874 Advies 
1.  Vast te stellen het ontwerp Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2024 

inclusief de bijlagen Kaart 1 t/m 8 en Was-Wordt-tabel. 
2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden 

geïnformeerd over het ontwerp Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2024, 
inclusief de bijlagen en Was-Wordt-tabel. 

3.  Te bepalen dat het ontwerp Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2024 
inclusief de bijlagen, gedurende zes weken na de vaststelling door 
Gedeputeerde Staten ter inzage wordt gelegd en van deze 
terinzagelegging in het Provinciaal Blad kennis geven. 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het ontwerp 
Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2024. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de was-
wordt-tabel te verhelderen door in de tabel in plaats van de huidige 
zinnen de volledige oude teksten en de nieuwe teksten op te nemen.  

 
 

A2 / Zevenbergen Zuid-Holland Bereikbaar - Jaarplan 2023 
 

PZH-2022-819290204 Advies 
1. Vast te stellen het standpunt ten behoeve van de stuurgroep-

vergadering van de Stichting Zuid-Holland Bereikbaar d.d. 12 
december inhoudende dat de Gedeputeerde de heer E.F.A. 
Zevenbergen als voorzitter van de Stuurgroep Zuid-Holland Bereikbaar 
instemt met het Jaarplan Zuid-Holland Bereikbaar 2023, waarmee 
voor het jaar 2023 een beschrijving wordt gegeven van de 
werkzaamheden, inclusief een begroting, als nadere uitwerking van 
het Werkplan Zuid-Holland Bereikbaar. 

2. Vast te stellen de brief aan PS waarin het Jaarplan Zuid-Holland 
Bereikbaar 2023 ter informatie wordt toegestuurd. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Jaarplan Zuid-
Holland Bereikbaar 2023. 

 
Aangezien de Commissaris van de Koning (CdK), na rechtsgeldige 
besluitvorming door GS, bevoegd is om het provinciaal standpunt in de 
stuurgroep vergadering te betrekken bij de besluitvorming, is het advies 
aan de CdK om een machtiging te geven aan Gedeputeerde de heer E.F.A.  
Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland. Deze machtiging (bijlage) 
geeft Gedeputeerde Zevenbergen de bevoegdheid om de provincie te 
vertegenwoordigen in de stuurgroep-vergadering van Zuid-Holland 
Bereikbaar, om alsdan en aldaar het woord te voeren en overigens al 
datgene te doen dat nodig is in het belang van de provincie. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In het ZHB Jaarplan 2023 in de inleiding ook de informatie op te nemen 
die in de publiekssamenvatting staat; 
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- Een check te doen op de formulering van adviespunt 1 in het GS-
voorstel en zonodig aan te passen. Is het juist dat dhr. Zevenbergen als 
voorzitter van de Stuurgroep gemandateerd wordt? Of moet dit als 
gedeputeerde zijn? 

 
 

A3 / Zevenbergen Brief aan PS over acties ZH bij spoorvervoer van gevaarlijke stoffen 
 

PZH-2022-820658895 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan PS over de acties van ZH om de risico's van 

het transport van gevaarlijke stoffen te beheersen 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan PS over de 

acties van ZH om de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen 
te beheersen 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
GS-brief aan PS op p.7, in de laatste zin van de één na laatste alinea, bij 
de zinsnede over de aanleg van de Deltacorridor, ‘buisleidingen’ toe te 
voegen. 

 
 

CF1 / Zevenbergen Gewijzigd statenvoorstel Model Meerpartijenovereenkomst inzake 
financiering materieel concessie Zuid-Holland Noord 2024 (incl. 
erratum) 
 

PZH-2022-821452450 Advies 
Vast te stellen het gewijzigd statenvoorstel Model 
Meerpartijenovereenkomst inzake financiering materieel concessie Zuid-
Holland Noord 2024 (incl. erratum) 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Potjer Gewijzigd statenvoorstel Startnotitie Projectbesluit of Provinciaal 
inpassingspan (PIP) Westveen 
 

PZH-2022-821016130 Advies 
Vast te stellen het gewijzigd statenvoorstel Startnotitie Projectbesluit of 
Provinciaal inpassingspan (PIP) Westveen 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Potjer Brief aan museum Voorlinden inzake aangelegde tweede parkeerterrein 
 

PZH-2022-820671236 Advies 
1.  Vast te stellen brief aan museum Voorlinden aangelegde tweede 

parkeerterrein 
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2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan museum 
Voorlinden 

 
N.B. Op grond van artikel 3, onder d van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt de brief met bijbehorende 
stukken (w.o. ook GS-voorstel) niet actief openbaar gemaakt tot het 
moment van verzending van de brief. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om (in) de 
brief aan museum Voorlinden: 
- Te verduidelijken door aan te geven dat de provincie bereid is tot het 
legaliseren van het illegale parkeerterrein bij het museum, maar dat het 
dan wel moet voldoen aan de voorwaarden; 
- Concreet te maken wat die voorwaarden zijn, wat de provincie nu 
precies vraagt en wat wél kan (o.a. het maximaal aantal 
parkeerplekken, een goede inpassing, de aanleg van hagen als 
omheining en het plaatsen van hagen op het parkeerterrein op enkele 
huidige parkeerplekken). Er moet niet nog een keer gevraagd worden 
om een onderzoek die de behoefte aantoont; 
- Toe te voegen dat er geen mogelijkheid is tot verdere uitbreiding. 
 
De aangepaste brief moet via de mail voor akkoord afgestemd worden 
met GS alvorens de brief te versturen. 

 
 

CF4 / Potjer Wijziging subsidieplafond agrarisch natuurbeheer Zuid-Holland 2023 
 

PZH-2022-820129464 Advies 
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer Zuid-

Holland 2023 
2. Vast te stellen het Statenvoorstel Wijziging subsidieplafond agrarisch 

natuurbeheer Zuid-Holland 2023 
3. Te bepalen dat het besluit tot vaststelling van het Openstellingsbesluit 

agrarisch natuurbeheer Zuid-Holland 2023 na vaststelling door 
gedeputeerde staten en het Besluit wijziging subsidieplafond 
Subsidieregeling natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2023 na 
vaststelling door provinciale staten bekendgemaakt worden door 
publicatie in het Provinciaal Blad 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de 
volgende besluiten: 
a. het besluit tot vaststelling van het Openstellingsbesluit agrarisch 

natuurbeheer Zuid-Holland 2023 
b. het besluit tot vaststelling van het Statenvoorstel Wijziging 

subsidieplafond agrarisch natuurbeheer Zuid-Holland 2023 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Te checken of de termijn van openstelling verlengd kan worden, en als 
dit kan, de termijn te verlengen; 
- In het GS-voorstel bij het financieel kader het bedrag toe te voegen; 
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- In het GS-voorstel het juridisch kader te verhelderen; 
- In het GS-voorstel en in het Statenvoorstel de dekking en regeling te 
verduidelijken: Waar komt het geld vandaan? Is het Rijksgeld? Heeft de 
provincie het geld al gekregen?   

 
 

CF5 / Potjer Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q3 2022 
 

PZH-2022-819129554 Advies 
1. Vast te stellen voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet 

Q3 2022 
2. Vast te stellen brief GS aan PS over de voortgangsrapportage 

implementatie Omgevingswet Q3 2022 
3. Vast te stellen publiekssamenvatting over de voortgangsrapportage 

implementatie Omgevingswet Q3 2022 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 

brief aan PS op p.1 in de tussenkop ‘Voortgangsrapportage Q2 2022 

(bijlage 1)’ Q2 te corrigeren in Q3. 

 
 

CF6 / Koning Afdoen toezegging ontwikkeling zonnepark Tinte gemeente Westvoorne 
 

PZH-2022-819451177 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met als onderwerp 

‘Zonnepark Tinte’ waarmee invulling wordt gegeven aan de 
toezegging over informatievoorziening aan Provinciale Staten. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan 
Provinciale Staten over de afdoening toezegging zonnepark Tinte 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
GS-brief aan PS: 
- Bij de paragraaf ‘Beoordeling’ de eerste alinea te verduidelijken door 
het beter uit te leggen; 
- Een korte toelichting toe te voegen over de afwijkingsbevoegdheid. Er 
kan afgeweken worden van de regels, maar dan wel in de geest van de 
regels. 

 
 

CF7 / Koning Overeenkomst onderhoud bewegwijzering LF-routes 2023-2025 
 

PZH-2022-819693137 Advies 
1. Aan te gaan de nieuwe overeenkomst met de Stichting Landelijk 

Fietsplatform betreffende het onderhoud van de bewegwijzering van 
de LF-routes binnen Zuid-Holland, voor de periode van 1 januari 2023 
- 31 december 2025.  

2. Vast te stellen de brief aan de Provinciale Staten ter kennisgeving van 
het besluit van Gedeputeerde Staten tot het aangaan van de nieuwe 
overeenkomst met de Stichting Landelijk Fietsplatform betreffende 
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het onderhoud van de bewegwijzering van de LF-routes binnen Zuid-
Holland, voor de periode van 1 januari 2023 - 31 december 2025.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot het 
aangaan van de nieuwe overeenkomst met de Stichting Landelijk 
Fietsplatform betreffende het onderhoud van de bewegwijzering van 
de LF-routes binnen Zuid-Holland, voor de periode van 1 januari 2023 
- 31 december 2025.   

 
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 om een machtiging af te geven aan de ambtelijk 
opdrachtgever Sport & Recreatie, van de Provincie Zuid-Holland, om de 
overeenkomst met de Stichting Landelijk Fietsplatform betreffende het 
onderhoud van de bewegwijzering van de LF-routes binnen Zuid-Holland, 
voor de periode van 1 januari 2023 - 31 december 2025, namens de 
Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Koning Behandelvoorstel motie 1124 over duidelijke kaderstellende en 
controlerende rol PS in Nationale Programma’s 
 

PZH-2022-820435968 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten met het 

behandelvoorstel voor motie 1124; 
2. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan minister De 

Jonge, over de provinciale regie voor de ruimtelijke puzzel; 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel 

motie 1124 over de kaderstellende en controlerende rol van PS in 
Nationale Programma’s. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
GS-brief aan PS: 
- Op p.1, 2e alinea toe te voegen dat er naast NOVEX en NPLG nog veel 
meer Nationale Programma’s zijn; 
- Op p.2 de laatste alinea (‘De komende tijd …’) te herschrijven; 
- Op p.2 ‘bezien’ te wijzigen in ‘samen met u zoeken naar’; 
- Op p.2 ‘en volksvertegenwoordigende’ te verwijderen; 
- Eventueel de actualiteit aan te geven t.a.v. de datum 1 juli 2023 en dat 
er nog overleg met het Rijk is over de verschillende opleverdata. 

 
 

CF9 / De Zoete Behandelvoorstel motie 1139, grondbeleid ten behoeve van een 
robuuste en vitale landbouw en natuur 
 

PZH-2022-820650194 Advies 
1. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale 

Staten met het behandelvoorstel voor motie 1139 over het 
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grondbeleid ten behoeve van een robuuste en vitale landbouw en 
natuur. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het behandelvoorstel 
over motie 1139. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS een verwijzing toe te voegen naar de onlangs in GS 
behandelde grondbanknotitie, omdat de informatie grotendeels 
overeenkomt. 

 
 

CF10 / De Zoete Wijziging subsidieregeling MKB Deals 
 

PZH-2022-818802730 Advies 
1. Vast te stellen de wijziging van de subsidieregeling MKB-Deals; 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de wijziging 

van de subsidieregeling MKB-Deals ter kennisname aan de Staten 
worden aangeboden; 

3. Te bepalen dat de wijziging van de subsidieregeling MKB-Deals 
gepubliceerd wordt in het Provinciaal Blad; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de 
subsidieregeling MKB-Deals. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF11 / Stolk Vaststelling addendum op het bodemenergieplan De Binckhorst (Den 
Haag) 
 

PZH-2022-806218229 Advies 
1. Vast te stellen het addendum op het bodemenergieplan De Binckhorst 

(Den Haag) met betrekking op een collectiviteitseis voor het deel 
plandeel Trekvliet – Maanweg,  

2. Vast te stellen de GS-brief ter informatie aan de gemeente Den Haag 
over het vaststellen van het addendum op het bodemenergieplan De 
Binckhorst (Den Haag),  

3. Vast te stellen de GS-brief ter informatie aan de Omgevingsdienst 
Haaglanden over het vaststellen van het addendum op het 
bodemenergieplan De Binckhorst (Den Haag),  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het vaststellen van het 
addendum op het bodemenergieplan De Binckhorst (Den Haag). 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12 / Stolk Verlengen looptijd nota VTH 2018-2021 
 

PZH-2022-820084189 Advies 
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1. Vast te stellen, het bij dit voorstel gevoegde besluit tot verlenging van 
de looptijd van de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
(VTH) 2018-2021. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan PS over het besluit tot verlenging van 
de looptijd van de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
(VTH) 2018-2021. 

3. Te bepalen dat het Besluit tot verlenging van de looptijd van de nota 
VTH 2018-2021 wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het besluit tot verlenging 
van de looptijd van de Nota Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH) 2018-2021. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF13 / Stolk Aankondiging bestuurlijke deelname Grüne Woche Berlijn 2023 
 

PZH-2022-821109844 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan PS waarmee Provinciale Staten worden 

geïnformeerd over de deelname van Gedeputeerde Meindert Stolk 
aan de Grüne Woche Berlijn 2023 van 19 t/m 22 januari april 2023. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake deelname van 
Gedeputeerde Meindert Stolk aan de Grüne Woche Berlijn 2023 van 
19 t/m 22 januari april 2023. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om toe te 
voegen dat dhr. Zevenbergen ook zal deelnemen aan de Grüne Woche 
i.v.m. de verslogistiek. 

 
 

CF14 / Stolk Vaststellen Cofinancieringsregelingen EFRO en INTERREG 
 

PZH-2022-820332777 Advies 
1.  Vast te stellen de Subsidieregeling cofinanciering EFRO 2022-2027 

Zuid-Holland; 
2.  Vast te stellen de Subsidieregeling cofinanciering INTERREG 2022-

2027 Zuid-Holland; 
3.  Te bepalen dat de Subsidieregeling cofinanciering EFRO 2022-2027 

Zuid-Holland bekend wordt gemaakt door publicatie in het Provinciaal 
Blad; 

4.  Te bepalen dat de Subsidieregeling cofinanciering INTERREG 2022-
2027 Zuid-Holland bekend wordt gemaakt door publicatie in het 
Provinciaal Blad; 

5.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over vaststelling 
Cofinancieringsregelingen EFRO en INTERREG; 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF15 / Baljeu Vergunning verlenen voor het, in afwijking van het ligplaatsenbeleid, 
behouden van een plankier in de Heimanswetering 
 

PZH-2022-817607957 Advies 
1. In te stemmen met het afwijken van de Beleidsregel ontheffingen 

ligplaatsen, ten aanzien van het behouden van een plankier langs de 
oostelijke oever van de Heimanswetering te Woubrugge. 

2. Te verlenen een vergunning voor onbepaalde tijd voor het behouden 
van een plankier langs de oostelijke oever van de Heimanswetering te 
Woubrugge. 

3. In te trekken de ontheffing die bij besluit van 14 augustus 2002 met 
kenmerk DRM/2002/6267 is verleend voor het maken en hebben van 
een plankier langs de oostelijke oever van de Heimanswetering te 
Woubrugge. 

4. Vast te stellen de brief aan betrokkene over het verlenen van de 
vergunning voor het behouden van een plankier langs de oostelijke 
oever van de Heimanswetering te Woubrugge. 

5. Vast te stellen de afschriften van het verlenen van de vergunning voor 
het behouden van een plankier langs de oostelijke oever van de 
Heimanswetering te Woubrugge, aan het Hoogheemraadschap van 
Rijnland en de gemeente Kaag en Braassem. 

6. Te bepalen dat een kennisgeving van het verlenen van de vergunning 
voor het behouden van een plankier langs de oostelijke oever van de 
Heimanswetering te Woubrugge, wordt gepubliceerd in het 
Provinciaal Blad. 

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verlenen van de 
vergunning voor het behouden van een plankier langs de oostelijke 
oever van de Heimanswetering te Woubrugge. 

 
NB: Met een beroep op artikel 3, lid d van besluit Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt voor 
het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken. Om ervoor te 
zorgen dat betrokkene als eerste op de hoogte wordt gesteld van het 
besluit, wordt de vergunning 5 werkdagen na het toesturen aan 
betrokkene gepubliceerd. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF16 / Baljeu Aangaan Samenwerkingsconvenant Kansen voor West III en 
Mandateren Beheerautoriteit 
 

PZH-2022-820518965 Advies 
1. Aan te gaan het Samenwerkingsconvenant partners Kansen voor West 

2021 – 2027 met de Beheerautoriteit, de P4 en de G4; 
2. Vast te stellen het Besluit mandaat en machtiging Beheerautoriteit 

programma EFRO West-Nederland 2021-2027 inzake cofinanciering 
EFRO Zuid-Holland; 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 6 DECEMBER 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 29 november 2022 vastgesteld. 
 
 

3. Te bepalen dat het Besluit mandaat en machtiging Beheerautoriteit 
programma EFRO West-Nederland 2021-2027 inzake cofinanciering 
EFRO Zuid-Holland bekend wordt gemaakt door publicatie in het 
Provinciaal blad; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Aangaan 
Samenwerkingsconvenant Kansen voor West III en Mandateren 
Beheerautoriteit; 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF17 / Baljeu Voortgangsrapportage Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland 
Zuidwestelijke Delta 
 

PZH-2022-819960848 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken 

van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke 
Delta 

2.  Vast te stellen de publieksamenvatting over het Interbestuurlijk 
Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF18 / Smit Proces besteding impulsgelden weerbaarheid kleinere gemeente tegen 
ondermijnende invloeden 
 

PZH-2022-820370955 Advies 
1.  Vast te stellen de informerende brief aan PS over de decentralisatie 

uitkering van BZK ten behoeve van de weerbaarheid van kleinere 
gemeenten tegen ondermijnende invloeden waarin ook beschreven 
het proces om voor het opstellen van een plan van aanpak met een 
bestedingsvoorstel; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de decentralisatie 
uitkering van BZK ten behoeve van de weerbaarheid van kleinere 
gemeenten tegen ondermijnende invloeden en het proces voor het 
opstellen van een plan van aanpak met een bestedingsvoorstel. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Stolk Beantwoording statenvragen 3900 fractie CU en SGP met betrekking tot 
Energielabels kantoren 
 

PZH-2022-821268091 Advies 
1. Vast te stellen beantwoording Statenvragen 3900 van CU en SGP met 

betrekking tot Energielabels Kantoren. 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de beantwoording 
Statenvragen 3900 van CU en SGP met betrekking tot Energielabels 
Kantoren. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Koning Beantwoording Statenvragen 3908 van GroenLinks over het advies van 
de heer Kuijken met betrekking tot de locatie Gnephoek 
 

PZH-2022-819887357 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3908 van 

GroenLinks over het advies van de heer Kuijken met betrekking tot de 
locatie Gnephoek. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording van 
Statenvragen 3908 van GroenLinks over het advies van de heer 
Kuijken met betrekking tot de locatie Gnephoek. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Smit Beantwoording statenvragen 3909 van JA21 m.b.t. dwangwet asiel 
brieven 
 

PZH-2022-821126019 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3909 van JA21 met 

betrekking tot dwangwet asiel brieven. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording 

Statenvragen 3909 van JA21 met betrekking tot dwangwet asiel 
brieven. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 


