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A1 / Baljeu Uitvoeringsbesluit Verbreding Delftse Schie 
 

PZH-2022-822040517 Advies 
1 In te stemmen met het voorleggen van het Uitvoeringsbesluit conform 

de Regeling Projecten Zuid-Holland aan PS vanwege netto PZH-
bijdrage van meer € 10 mln. 

2 Vast te stellen het Statenvoorstel waarbij het Uitvoeringsbesluit 
Verbreding en de vrijgave van het budget van €14,1 mln. ter 
vaststelling aan Provinciale Staten wordt aangeboden. 

3 Vast te stellen de publieksamenvatting voor de Verbreding Delftse 
Schie en verplaatsing zandhandel incl. loswal en openbare ligplaatsen. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-In het Statenvoorstel op pagina 5 onder Klimaateffect de alinea(’s) over 
stikstof naar beneden te schuiven en de alinea die ziet op stikstof direct 
onder “Klimaateffect” op te nemen; 
-een aantal suggesties t.a.v. fietspaden af te stemmen met de betrokken 
gemeenten; 
-een check te doen of warmtewisselaars voor bedrijven van toepassing 
kunnen zijn.  

 
 

A2 / Potjer Gebiedsgerichte kaderstelling in het omgevingsbeleid 
 

PZH-2022-822059385 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over gebiedsgerichte 

kaderstelling in het omgevingsbeleid; 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over gebiedsgerichte 

kaderstelling in het omgevingsbeleid. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
laatste zin van de brief aan Provinciale Staten aan te passen in: “Wij 
hopen hiermee uw vraag te hebben beantwoord.” 

 
 

A3 / Koning Vaststelling Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, 
Werken en Werelderfgoed 
 

PZH-2022-821796247 Advies 
1.  Vast te stellen de Ontwerp wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-

Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module 
Wonen, Werken en Werelderfgoed. 

2.  Vast te stellen de Ontwerp wijziging van de Omgevingsverordening 
Zuid-Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Wonen, 
Werken en Werelderfgoed. 

3.  Vast te stellen de Ontwerp wijziging van de Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening, in het kader van de Herziening 
Omgevingsbeleid Wonen, Werken Werelderfgoed. 
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4.  Vast te stellen de Ontwerp wijziging van het Omgevingsprogramma 
Zuid-Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Wonen, 
Werken en Werelderfgoed. 

5.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de Ontwerp 
wijzigingen van het Omgevingsbeleid, in het kader van de Herziening 
Omgevingsbeleid Wonen, Werken en Werelderfgoed, ter kennisname 
worden aangeboden. 

6.  Te bepalen dat de Ontwerp wijzigingen van het Omgevingsbeleid, in 
het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Wonen, Werken en 
Werelderfgoed, na de bespreking in Provinciale Staten bekend worden 
gemaakt in het Provinciaal Blad en ter inzage worden gelegd. 

7.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Ontwerp wijzigingen 
van het Omgevingsbeleid in het kader van de Herziening 
Omgevingsbeleid Wonen, Werken Werelderfgoed. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  
-de teksten t.a.v. Werelderfgoed aan te passen; 
-in de eerste alinea van de GS brief aan Provinciale Staten toe te lichten 
om welke fase dit gaat; 
-ervoor zorg te dragen dat voor de ter inzagelegging voldoende 
duidelijkheid is over de op pagina 10 van de ontwerp herziening 
opgenomen opsomming, in die zin dat het gaat om verdeling van 1/3e 
sociale/betaalbare huur, 1/3e betaalbare koop en 1/3e markt; 
-een locatie windenergie i.o.m. met betrokken portefeuillehouder geel 
te maken op de kaart; 
-Bleizo West als bedrijventerrein op te nemen/te behouden; 
-het bedrijventerrein Rijnhoek II van de lijst af te halen; 
-wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen. 
 

 
 

A4 / Potjer Bestuursovereenkomst RES Alblasserwaard / Avelingen 
 

PZH-2022-822607033 Advies 
1. Aan te gaan de bestuursovereenkomst RES Alblasserwaard / Avelingen 

met de gemeente Gorinchem, de gemeente Molenlanden, het 
Waterschap Rivierenland, en de minister van EZK. 

2. Te machtigen gedeputeerde ir. B.K. Potjer om namens Gedeputeerde 
Staten bovengenoemde bestuursovereenkomst te ondertekenen. 

3. Vast te stellen de brief aan PS over de bestuursovereenkomst RES 
Alblasserwaard / Avelingen. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting in zake de 
bestuursovereenkomst RES Alblasserwaard / Avelingen. 

 
Aangezien in de bestuursovereenkomst staat opgenomen dat 
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland ondertekenen, is 
tevens als beslispunt opgenomen dat Gedeputeerde Staten een 
machtiging afgeven aan de heer ir. B.K. Potjer, gedeputeerde Energie van 
de Provincie Zuid-Holland, om namens Gedeputeerde Staten boven-
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genoemde bestuursovereenkomst RES Alblasserwaard / Avelingen, te 
ondertekenen. 
 
N.B. Op grond van artikel 3, onder b van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt de overeenkomst met de daarbij 
behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot het moment dat de 
“bestuursovereenkomst RES Alblasserwaard / Avelingen” door alle 
partijen is ondertekend. 
 

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

 
 

A5 / Koning GS brief aan college van B&W Barendrecht combineren flexwonen en 
wind Zuidelijk Randpark 
 

PZH-2022-822683428 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan B&W van de gemeente Barendrecht over 

combineren flexwonen voor statushouders en windenergie in het 
Zuidelijk Randpark te Barendrecht 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan B&W van de 
gemeente Barendrecht over combineren flexwonen voor 
statushouders en windenergie in het Zuidelijk Randpark te 
Barendrecht. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  
-aan de één na laatste alinea van de brief aan Barendrecht navolgende 
zinnen toe te voegen: “Hier hoort dan ook steun voor het 
gunningsbesluit van de grondeigenaren voor ontwikkeling van het 
windpark bij. We verwachten dan ook dat u blijft meewerken aan de 
realisatie van windenergie op de locatie Vaanplein, zoals afgesproken;”  
-op pagina twee van de brief bij het tweede gedachtestreepje na: ‘(…) 
voor wat betreft” “statushouders” op te nemen; 
-in de brief te verduidelijken dat met een delegatie van het college van 
PZH een ontmoeting heeft plaatsgevonden. 
 

 
 

CF1 / Stolk Tweede voortgangsrapportage ontwikkelprogramma Gezond en Veilig 
 

PZH-2022-821476932 Advies 
1. Vast te stellen de Tweede voortgangsrapportage ontwikkelprogramma 

Gezond en Veilig. 
2. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale 

Staten waarmee de tweede voortgangsrapportage 
ontwikkelprogramma Gezond en Veilig wordt aangeboden. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het voorstel 
tweede voortgangsrapportage ontwikkelprogramma Gezond en Veilig. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
-in de publiekssamenvatting in de tweede alinea “biedt” te wijzigen in 
bieden; 
-in de brief m.b.t. “de droom” op te nemen dat hiernaast ook het 
verkleinen van gezondheidsverschillen aandacht vraagt. 

 
 

CF2 / Stolk Behandeling verzoek van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW) over inzet interbestuurlijk toezicht inbreng basistakenpakket 
 

PZH-2022-821999473 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan de Staatssecretaris van IenW waarin 

antwoord gegeven wordt op haar brief inzake inzet interbestuurlijk 
toezicht onderbrengen basistakenpakket van gemeenten. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording van 
de brief van IenW over inzet interbestuurlijk toezicht onderbrengen 
basistakenpakket van gemeenten. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF3 / Baljeu Behandelvoorstel motie 1159 Sturen op Brede Welvaart, niet alleen geld 
telt   
 

PZH-2022-820599700 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake behandelvoorstel 

motie 1159 Sturen op Brede Welvaart, niet alleen geld telt. 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake behandelvoorstel 

motie 1159 Sturen op Brede Welvaart, niet alleen geld telt. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief ook te benoemen wat nu al wordt gedaan op dit terrein en wat de 
behaalde resultaten hierbij zijn en daarnaast een link naar de 
leefbaarheidsmonitor op te nemen.  

 
 

CF4 / Baljeu Wijziging van de Beleidsregel M&O - geen nieuwe verlenging 
opschorting extra korting 
 

PZH-2022-821673219 Advies 
1.  Vast te stellen de wijziging van de Beleidsregel ter voorkoming van 

misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking vanwege het 
beëindigen van maatregel COVID-19; 

2.  Te bepalen dat de wijziging van de Beleidsregel ter voorkoming van 
misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking vanwege het 
beëindigen van maatregel COVID-19 wordt gepubliceerd in het 
Provinciaal Blad; 
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3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de wijziging van de 
Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij 
subsidieverstrekking vanwege het beëindigen van maatregel COVID-
19 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Baljeu Concern Interne Controleplan 2023 
 

PZH-2022-821599724 Advies 
1.  Vast te stellen het Concern Interne Controleplan 2023, inclusief de 

jaarplanning Interne Controle activiteiten 2023, inhoudende de 
organisatie van de interne controle binnen de provinciale organisatie 
en de in 2023 uit te voeren interne controles. 

2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het Concern 
Interne 

 Controleplan 2023 ter kennisname wordt aangeboden aan Provinciale 
Staten. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het Concern Interne 
Controleplan 2023. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Baljeu Normenkader Rechtmatigheid 2022 
 

PZH-2022-820269013 Advies 
1.  Vast te stellen het Normenkader Rechtmatigheid 2022 
2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het 

Normenkader Rechtmatigheid 2022 ter kennisneming aan Provinciale 
Staten wordt voorgelegd. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Normenkader 
Rechtmatigheid 2022. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Baljeu besluit - Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV - Besluit buiten 
vergadering Algemene  Vergadering - december 2022 
 

PZH-2022-821994260 Advies 
1. In te stemmen, als aandeelhouder van Houdstermaatschappij Zuid-

Holland B.V., met het nemen van een schriftelijk besluit buiten 
vergadering door de Algemene vergadering van 
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.; 

2. Te besluiten, gelezen het voorstel tot fusie van het bestuur van 
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. en van 
Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. alsmede het advies van de 
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Raad van Commissarissen, als aandeelhouder van 
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. tot het per 1 januari 2023 
aangaan van een fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek tussen Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. 
als verkrijgende vennootschap en Warmteparticipatiefonds Zuid-
Holland B.V. als verdwijnende vennootschap, waarbij de verkrijgende 
vennootschap het vermogen van de verdwijnende vennootschap 
onder algemene titel verkrijgt en waardoor de verdwijnende 
vennootschap ophoudt te bestaan, zulks overeenkomstig het op 17 
oktober 2022 overeenkomstig de wet openbaar 
gemaakte/gedeponeerde voorstel tot fusie; 

3. Vast te stellen het aandeelhoudersbesluit waarin is vastgelegd dat de 
provincie Zuid-Holland als aandeelhouder van Houdstermaatschappij 
Zuid-Holland B.V. besluit tot het per 1 januari 2023 aangaan van een 
fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
tussen Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. als verkrijgende 
vennootschap en Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. als 
verdwijnende vennootschap, waarbij de verkrijgende vennootschap 
het vermogen van de verdwijnende vennootschap onder algemene 
titel verkrijgt en waardoor de verdwijnende vennootschap ophoudt te 
bestaan, zulks overeenkomstig het op 17 oktober 2022 
overeenkomstig de wet openbaar gemaakte/gedeponeerde 
fusievoorstel; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Baljeu Besluit van het rijk tot verlaten ambitie innovatieve getijdenenergie 
Brouwersdam 
 

PZH-2022-820872408 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de gezamenlijke 

brief van de bestuurlijke regiopartners in getij Grevelingen 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan 

Provinciale Staten over de gezamenlijke brief van de bestuurlijke 
regiopartners in getij Grevelingen. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten op te nemen wat de inspanningen van de 
Provincie op dit dossier zijn geweest en de teleurstelling over het 
loslaten van deze ambitie uit te spreken. E.e.a. in afstemming met de 
andere partners. 
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CF9 / Baljeu Ondertekening Letters of Cooperation Deltalinqs Climate Program 2023 
 

PZH-2022-820312135 Advies 
1. Aan te gaan de Letters of Cooperation 2022 van het Deltalinqs Climate 

Program tussen de Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, 
Deltalinqs, Stedin, Havenbedrijf Rotterdam, Waalhaven Groep,  Air 
Liquide, British Petroleum(BP), Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), Neste en 
Huntsman waarin met elkaar de intentie wordt uitgesproken samen 
stappen te zetten in de energietransitie op het Haven en Industrieel 
Complex van Rotterdam. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor het aangaan en 
ondertekenen van de Letters of Cooperation van het Deltalinqs 
Climate Program met de Gemeente Rotterdam, Deltalinqs, Stedin, 
Havenbedrijf Rotterdam, Waalhaven Groep,  Air Liquide, BP, TNO, 
Neste en Huntsman. 

 
Aangezien de Commisaris van de Koning (CdK), na rechtsgeldige 
besluitvorming door Gedeputeerde Staten (GS), bevoegd is de juridische 
binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan 
J.N. Baljeu, gedeputeerde transitie Haven & Industrie van de provincie 
Zuid-Holland, om de Letters of Cooperation namens provincie Zuid-
Holland te ondertekenen met de Gemeente Rotterdam, Deltalinqs, 
Stedin, Havenbedrijf Rotterdam, Waalhaven Groep,  Air Liquide, BP, TNO, 
Neste en Huntsman. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het 
hiermee gemoeide bedrag te vermelden bij het financieel en fiscaal 
kader in het GS voorstel.  

 
 

CF10 / De Zoete Wijziging subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 
2013 
 

PZH-2022-821395223 Advies 
1.  Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 
2.  Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 bekend wordt 
gemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging 
van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 
2013 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF11 / De Zoete Beslissing op het bewaarschrift op de geweigerde subsidieaanvraag voor 
een projectsubsidie herbestemming Klooster te Reeuwijk 
 

PZH-2022-822008237 Advies 
1. Vast te stellen de beslissing op bezwaar waarbij het bezwaarschrift 

gegrond wordt verklaard van Stichting Monumentaal Erfgoed 
Reeuwijk op de geweigerde subsidieaanvraag voor een projectsubsidie 
voor de herbestemming van het voormalig Klooster te Reeuwijk 2022.  

2. Te verlenen de subsidie aan Stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk, 
onder toepassing van artikel 39 Asv, hardheidsclausule, om in dit 
specifieke geval af te wijken van artikel 18 in de Subsidieregeling 
Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. 

3. Vast te stellen de brief waarmee Stichting Monumentaal Erfgoed 
Reeuwijk geïnformeerd wordt over de beslissing op het bezwaar 
inzake de weigering van de subsidieaanvraag voor herbestemming van 
het voormalige Klooster te Reeuwijk 2022 en waarmee de 
herbestemmingssubsidie alsnog wordt verleend. 

4. Vast te stellen het afschrift van bovenstaande brief waarmee de 
planopsteller Walraad Architecten wordt geïnformeerd. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting omtrent het besluit op het 
ingediende bezwaar van Stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk 
inzake de weigering van de subsidieaanvraag voor de herbestemming 
van het voormalig Klooster te Reeuwijk 2022. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF12 / De Zoete MKB Innovatiestimulering Topsectoren wijziging deelplafond 2022 RenD 
Samenwerkingsprojecten 
 

PZH-2022-821448466 Advies 
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het besluit verhogen 

deelplafond 2022 voor de Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering 
Topsectoren Zuid- Holland paragraaf 4 en 5 R&D 
samenwerkingsprojecten; 

2. Te bepalen dat de vaststelling van het Besluit tot wijziging van het 
besluit verhogen deelplafond 2022 voor de R&D 
samenwerkingsprojecten van de subsidieregeling MKB 
innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland wordt gepubliceerd in 
het Provinciaal Blad; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Besluit tot wijziging 
van het besluit verhogen deelplafond 2022 R&D 
samenwerkingsprojecten van de subsidieregeling MKB 
Innovatiestimulering Topsectoren. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF13 / Koning Klimaatadaptief bouwen afronding en overgang naar 
Toekomstbestendig bouwen 
 

PZH-2022-822113591 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over klimaatadaptief 

bouwen afronding en overgang naar Toekomstbestendig bouwen. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan 

Provinciale Staten over klimaatadaptief bouwen afronding en 
overgang naar Toekomstbestendig bouwen. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF14 / Koning Ontwikkelingen Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke 
Problematiek 
 

PZH-2022-820315792 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan gemeenten Vlaardingen, Schiedam, 

Rotterdam, Nissewaard, Dordrecht en Capelle aan den IJssel, die 
gebruik maken van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke 
Problematiek.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ontwikkelingen Wet 
Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF15 / Koning Aanpassen Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland 
 

PZH-2022-820779362 Advies 
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

Vliegende Brigade Zuid-Holland. 
2.  Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling 

Vliegende Brigade Zuid-Holland wordt bekendgemaakt door publicatie 
in het provinciaal blad. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten (PS) waarin zij worden 
geïnformeerd over de aan te passen Subsidieregeling Vliegende 
Brigade Zuid-Holland. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het Besluit tot wijziging 
van de Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF16 / Potjer Behandelvoorstel motie 1141 Budget voor uitvoering Actieplan en 
onderzoek Boerenlandvogels 
 

PZH-2022-821457064 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten 

geïnformeerd worden over het behandelvoorstel van de motie 1141 
Budget voor uitvoering Actieplan en onderzoek Boerenlandvogels. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel van 
de motie 1141 Budget voor uitvoering Actieplan en onderzoek 
Boerenlandvogels. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF17 / Potjer Behandelvoorstel Motie 1142 Duurzaam Bos en bomenbeleid 
 

PZH-2022-821781300 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden 

geïnformeerd over het Behandelvoorstel voor de motie 1142 
Duurzaam Bos en bomenbeleid. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel 
voor de motie 1142 Duurzaam Bos en bomenbeleid. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF18 / Potjer Herbenoeming leden selectiecommissie Subsidieregeling 
Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek 
 

PZH-2022-821287110 Advies 
1. Te bepalen dat de leden van de Selectiecommissie Zuid-Hollands 

Mediafonds worden herbenoemd voor een periode van twee jaar. 
2. Vast te stellen de benoemingsbrieven waarmee de leden van de 

Selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds worden benoemd. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Selectiecommissie 

Zuid-Hollands Mediafonds. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF19 / Potje CO2-voetafdruk provinciale organisatie 

PZH-2022-819138043 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de huidige 

status van de provinciale CO2-voetafdruk. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan 

Provinciale Staten over de huidige status van de provinciale CO2-
voetafdruk. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 20 DECEMBER 2022 
 

Besluitenlijst van de vergadering 13 december 2022 vastgesteld. 
 
 

 
 

CF20 / Zevenbergen Behandelvoorstel motie 1152 over Bevrijdingsfestival Den Haag 
 

PZH-2022-820373397 Advies 
1.  Vast te stellen behandelvoorstel motie 1152 over Bevrijdingsfestival 

Den Haag. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het 

behandelvoorstel motie 1152 over Bevrijdingsfestival Den Haag. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan te geven dat het gesprek met de Stichting inmiddels heeft 
plaatsgevonden en de samenwerking op enthousiasme kan rekenen.  

 
 

CF21 / Zevenbergen Verhogen investeringskrediet N211 Wippolderlaan 
 

PZH-2022-819558900 Advies 
1. Vast te stellen het Statenvoorstel Verhogen investeringskrediet N211 

Wippolderlaan waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld: 
 In te stemmen met het verhogen van het investeringskrediet voor het 

project N211 Wippolderlaan met €25,0 mln. als gevolg van 
prijsontwikkelingen en overige projectontwikkelingen, met als 
dekking: 
a. €13,0 mln. door inzet van de in het PZI gereserveerde middelen 

voor prijsontwikkelingen; 
b. €2,1 mln. door bijdrage derden vanuit gemeente Westland; 
c. €1,4 mln. door heroverweging van de in het PZI gereserveerde 

middelen voor het nabijgelegen project N222 aanpassing rotonde 
Zwethlaan (programma functionele verbeteringen wegen 
verkeersveiligheid en doorstroming); 

d. €8,5 mln. door heroverweging van de in het PZI gereserveerde 
middelen voor het programma Mobiliteit en Verstedelijking 
weginfrastructuur waarvoor het Westland in aanmerking komt. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de besluitvorming van 
het verhogen van het investeringskrediet N211 Wippolderlaan. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3911 van de fractie CDA - PAS-melders 
eerst  

PZH-2022-821771236 Advies 
1.  Vast te stellen Beantwoording Statenvragen 3911 van de fractie CDA - 

PAS-melders eerst; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij Beantwoording 

Statenvragen 3911 van de fractie CDA - PAS-melders eerst. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies.  




