
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 14 februari 2023 
 

Besluitenlijst van de vergadering 7 februari 2023 vastgesteld. 
 
 

A1 / Koning Ontheffing ongelijkvloerse kruising N11 - BSW Zoeterwoude 
 

PZH-2023-826145826 Advies 
1. Te verlenen de gevraagde ontheffing ex art 6.29 van de 

Omgevingsverordening Zuid-Holland ten behoeve van ongelijkvloerse 
kruising Burgemeester Smeetsweg N11, onder het voorbehoud dat de 
reacties uit Provinciale Staten geen aanleiding geven tot 
heroverweging van het genoemde besluit, naar aanleiding van de 
voorhangprocedure. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het besluit om 
ontheffing te verlenen op basis van de “Protocolafspraken met 
betrekking tot de Wro bevoegdheden van PS en GS” aan Provinciale 
Staten wordt aangeboden. 

3. Vast te stellen de brief aan de gemeente Zoeterwoude inzake de 
ontheffing ex art. 6.29 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland ten 
behoeve van de ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg 
N11. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de ontheffing 
ongelijkvloerse kruising N11 – BSW. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A2 / Zevenbergen Vaststelling en publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER 
busbaan in de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk 
 

PZH-2023-826125735 Advies 
1. Vast te stellen De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna; NRD); 
2. Vrij te geven van deze NRD voor publicatie (publicatie conform artikel 

7.9 Wet milieubeheer) en daarmee een ieder gedurende 6 weken de 
gelegenheid te geven een zienswijze naar voren te brengen omtrent 
deze NRD. 

3. Te bepalen dat het besluit tot vaststelling en publicatie van de NRD 
voor zienswijzen door middel van bijgevoegde publicatietekst bekend 
gemaakt wordt in het Provinciaal Blad. 

4. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten met het afschrift van 
NRD. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling en 
publicatie van de NRD in de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk 
aan GS. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / De Zoete ICT voorzieningen en -ondersteuning Statenleden 
 

PZH-2023-826223143 Advies 
1. Uit te voeren de levering van standaard computerapparatuur met 

toebehoren en standaard software en ICT ondersteuning ten behoeve 
van Statenleden. 
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2. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten worden 
geïnformeerd over de ICT voorzieningen voor Statenleden.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ICT voorzieningen en -
ondersteuning aan Statenleden. 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de brief 
aan Provinciale Staten toe te voegen dat: 

- De provincie nog voldoende apparatuur in voorraad heeft en 

daardoor op een duurzame manier apparatuur kan leveren; 

- Als Statenleden apparatuur willen overnemen daar fiscale 

consequenties aan verbonden zijn en de kosten hiervoor uiteen te 

zetten; 

- Indien apparatuur niet wordt ingeleverd daar kosten voor in 

rekening voor worden gebracht. 

 
 

A4 / Baljeu Bestuursovereenkomst zoetwaterregio West-Nederland 2022-2027 
 

PZH-2023-824429386 Advies 
1. Aan te gaan de Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West-

Nederland 2022-2027, waarin partijen in de zoetwaterregio West-
Nederland hun gezamenlijke ambitie bekrachtigen en afspraken 
vastleggen over financiering, rollen, verantwoordelijkheden en de 
wijze van verantwoording ten aanzien van de uitvoering van de 
strategie en maatregelen zoals opgenomen in de overeenkomst. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het aangaan van de 
Bestuursovereenkomst zoetwaterregio West-Nederland 2022-2027. 

 
Aangezien de commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming 
door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan 
hem om een machtiging af te geven aan mevrouw J.N. Baljeu, 
gedeputeerde voor Water van de Provincie Zuid-Holland, om de 
Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West-Nederland 2022-2027 met 
de partijen in de zoetwaterregio namens de Provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen.  
 
N.B. Op grond van artikel 3, onder b van de Beleidsregel actieve 
openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt de overeenkomst 
Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West-Nederland 2022-2027 met 
de daarbij behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot het 
moment dat de overeenkomst door alle partijen is ondertekend. 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- In het GS-voorstel toe te voegen dat maatregelen voortvloeiend uit 

deze overeenkomst ingebracht worden in de lopende NPLG-

gebiedsprocessen daar waar deze elkaar raken; 

- De publiekssamenvatting dienovereenkomstig te wijzigen.  
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A5 / Stolk Evaluatie beleidsregel diffuus lood in de bodem 
 

PZH-2023-824890422 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan PS over over de uitkomsten van de 

beleidsevaluatie;  
2. Te bepalen dat de aanbeveling voor inzet en borging van 

herhalingscommunicatie, uit de beleidsevaluatie diffuus lood in de 
bodem wordt overgenomen en uitgevoerd; 

3. Te bepalen dat de aanbeveling voor monitoring van locaties met 
matige en onvoldoende bodemkwaliteit, uit de beleidsevaluatie 
diffuus lood in de bodem wordt overgenomen en uitgevoerd; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de evaluatie van de 
beleidsregel diffuus lood in de bodem. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / De Zoete Openstellingsbesluit 2023 Subsidieregeling planvorming detailhandel 
Zuid-Holland 
 

PZH-2023-824890348 Advies 
1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2023 Subsidieregeling 

planvorming detailhandel Zuid-Holland; 
2. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit 2023 Subsidieregeling 

planvorming detailhandel Zuid-Holland bekend wordt gemaakt door 
plaatsing in het Provinciaal Blad; 

3. Vast te stellen het Persbericht Openstellingsbesluit 2023 
Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee de openstelling van 
de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland wordt 
toegelicht. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / De Zoete Openstellingsbesluit 2023 subsidieregeling planvorming 
bedrijventerreinen 
 

PZH-2023-825271491 Advies 
1.  Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2023 voor de Subsidieregeling 

planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017.  
2.  Te bepalen dat het Openstellingsbesluit 2023 voor de subsidieregeling 

planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 wordt 
bekendgemaakt door plaatsing in het Provinciaal Blad. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee de 
openstellingsbesluit 2023 van de Subsidieregeling planvorming 
bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 wordt toegelicht. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF3 / De Zoete Onderzoeksplan 2023 met bijbehorende Audit Charter 2023 
 

PZH-2023-825560270 Advies 
1.  Vast te stellen het Onderzoeksplan 2023 Eenheid Audit en Advies met 

bijbehorende Audit Charter 2023. 
2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij in kennis 

worden gesteld van het Onderzoeksplan 2023 Eenheid Audit en 
Advies met bijbehorende Audit Charter 2023. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het 
Onderzoeksplan 2023 Eenheid Audit en Advies met bijbehorende 
Audit Charter 2023. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Potjer GS Brief aan Katwijk over bevoegd gezag windturbines langs 
Valkenburgse meer 
 

PZH-2023-826596225 Advies 
1. Vast te stellen de GS brief aan B&W van de gemeente Katwijk over 

bevoegd gezag windturbines langs Valkenburgse Meer. 
2. Vast te stellen de GS brief aan PS over bevoegd gezag windturbines 

langs Valkenburgse Meer. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan Katwijk 

over bevoegd gezag windturbines langs Valkenburgse meer. 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brieven aan het college van B&W en Provinciale Staten te verduidelijken 
dat PIP’s niet aangepast zullen worden naar aanleiding van deze 
brieven.  

 
 

CF5 / Baljeu Vrijwaring ENERGIIQ 
 

PZH-2022-822271241 Advies 
1. Vrijwaring te verlenen aan ENERGIIQ Energie-innovatiefonds Zuid-

Holland B.V. voor alle aanspraken van derden op 
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. en Warmteparticipatiefonds 
Zuid-Holland B.V., die zijn ontstaan in de periode vanaf de oprichting 
van deze vennootschappen tot het moment van de juridische fusie 
tussen Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V en ENERGIIQ Energie-
innovatiefonds Zuid-Holland B.V.; 

2. Vast te stellen de brief aan ENERGIIQ Energie-innovatiefonds Zuid-
Holland B.V. waarmee de vrijwaring wordt verleend; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vrijwaring aan 
ENERGIIQ. 

Besluit Vastgesteld met een machtiging om in de publiekssamenvatting minder 
de nadruk te leggen op het vrijwaren van aanspraken van derden. 
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SV1 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3917 PVV Duidelijkheid inzake Zuid-
Hollandse PAS-melders 
 

PZH-2023-825297576 Advies 
1.  Vast te stellen Beantwoording Statenvragen 3917 van de fractie PVV 

Duidelijkheid inzake Zuid-Hollandse PAS-melders; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij Beantwoording 

Statenvragen 3917 van de fractie PVV Duidelijkheid inzake Zuid-
Hollandse PAS-melders. 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om bij 
antwoord 2 te verduidelijken dat het ongeveer 200 PAS-melders die zich 
tot nu toe hebben gemeld betreft. 

 
 

SV2 / De Zoete Beantwoording Statenvragen 3918 FvD - Energieverbruik provinciehuis 
 

PZH-2023-826008316 Advies 
1.   Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3918 van Forum 

voor Democratie m.b.t. energieverbruik provinciehuis 
2.   Vast te stellen de publiekssamenvatting m.b.t. de beantwoording van 

Statenvragen 3918 van Forum voor Democratie betreffende  
energieverbruik provinciehuis 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een 
nadere toelichting te geven op het energiegebruik bij het antwoord op 
vraag 2. 

 
 

SV3 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3920 van de VVD - Veiligheid provinciale 
wegen verbeteren door meer bevoegdheden 
 

PZH-2023-826432378 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3920 van 

de VVD met betrekking tot het verbeteren van de veiligheid op de 
provinciale wegen door de boa's meer bevoegdheden te geven. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
schriftelijke vragen 3920 van de VVD met betrekking tot het 
verbeteren van de veiligheid op de provinciale wegen door de boa's 
meer bevoegdheden te geven. 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


