
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 21 februari 2023 
 

Besluitenlijst van de vergadering 14 februari 2023 vastgesteld. 
 
 

A1 / De Zoete Kadernotitie Toerisme 
 

PZH-2023-825640516 Advies 
1.  Vast te stellen de kadernotitie Toerisme Zuid-Holland. 
2.  Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de kadernotitie 

Toerisme Zuid-Holland. 
3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de kadernotitie Toerisme 

Zuid-Holland 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- In de Kadernotitie op pagina 3 onder ‘Inclusiviteit’ aan te geven 

dat de lijst van genoemde eigenschappen niet uitputtend is; 

- Toe te voegen aan de brief aan Provinciale Staten dat de 

Kadernotitie betrokken kan worden bij de bespreking van de 

Ruimtelijke Puzzel en het Recreatieperspectief. 

 
 

A2 / Potjer Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q4 2022 
 

PZH-2023-825062792 Advies 
1.  Vast te stellen voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet 

Q4 2022 
2.  Vast te stellen brief GS aan PS over de voortgangsrapportage 

implementatie Omgevingswet Q4 2022 
3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 

Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q4 2022 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Potjer Contour agenda natuurinclusief Zuid-Holland 
 

PZH-2023-826508247 Advies 

1. Vast te stellen de Contouragenda Natuurinclusief Zuid-Holland als 

gespreksagenda;  

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden 

geïnformeerd over de Contouragenda Natuurinclusief Zuid-Holland.   

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Contouragenda 

Natuurinclusief Zuid-Holland 
 

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

- Het advies van de PAL; 

- Voorbeelden waar de provincie achterloopt op de gestelde 

doelen. 
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A4 / Zevenbergen Notitie toename kosten beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 
 

PZH-2023-826402846 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-brief aan PS over de toenemende verwachte 

kosten voor beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur; 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de toenemende kosten 

voor beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. 
 

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

- Een tabel met uitleg over de verschillende onderhoudsniveaus; 

- Dat het hier om bestaande of in aanbouw zijnde infrastructuur 

gaat; 

- Een passage over welke afschrijfmethoden worden gebruikt; 

- Dat kansen om beproefde en beschikbare maatregelen toe te 

passen worden gepakt daar waar dat kan; 

- Dat de toezegging hiermee als afgedaan wordt beschouwd. 

 
 

A5 / Koning GS brief aan PS ‘Ruimtelijke puzzel - Scope, vertrekpunten en planning’ 
 

PZH-2023-826833624 Advies 

1. Vast te stellen de brief aan PS: Ruimtelijke puzzel – Scope, 

vertrekpunten en planning. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan PS over de 

Ruimtelijke puzzel – Scope, vertrekpunten en planning. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten: 

- Te verduidelijken dat de perspectieven ook als occupatielagen 

gezien kunnen worden; 

- Te verduidelijken dat de genoemde dilemma’s voorbeelden zijn 

en de lijst niet uitputtend is; 

- Bij het eerste perspectief zonnevelden als dilemma te 

benoemen; 

- Het dilemma met betrekking tot het beschermen van de 

landbouwgrond te verduidelijken dat de verduurzaming van de 

landbouw niet automatisch leidt tot vermindering van het 

huidige landbouwareaal; 

- Toe te voegen dat we de aarde doorgeven aan onze kinderen; 

- Bij water verzilting als risico benoemen. 

 
 

A6 / De Zoete Zienswijze NRD LHB RTHA 
 

PZH-2023-826208165 Advies 
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1. Vast te stellen de brief aan het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat met de Zienswijze ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Luchthavenbesluit Rotterdam the Hague Airport’. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting – Zienswijze 'Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau Luchthavenbesluit Rotterdam the Hague 

Airport’. 

3. Mandaat te verlenen aan gedeputeerde mevrouw De Zoete om 

nagekomen inbreng, zoals vanuit Provinciale Staten, te verwerken in 

de zienswijze. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de 
zienswijze toe te voegen: 

- Dat de provincie van mening is dat er elders een extra 

standplaats voor een traumahelikopter dient te komen om 

RTHA te ontlasten danwel de gebruikte geluidsruimte van de 

traumahelikopter te verrekenen met de geluidsruimte van het 

volgende jaar; 

- Dat de provincie voorstander is van een ongescheiden 

geluidsruimte en dat een dubbele geluidsruimte voorkomen 

dient te worden. 

 
 

A7 / Zevenbergen Stand van zaken Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid 
 

PZH-2023-826487089 Advies 

1. Vast te stellen het realiseren van de grondwal ten westen van de 

Verlengde Bentwoudlaan ter hoogte van het Bentwoud waarvan 50% 

ad €250.000 excl. BTW uit ambitie 7.2 wordt betaald en 50% ad 

€250.000 excl. BTW uit het projectkrediet. 

2. Vast te stellen het planologisch mogelijk maken van zonnepanelen op 

de oostelijke grondwal langs de Verlengde Bentwoudlaan ter hoogte 

van het Bentwoud en het op die locatie toestaan van zonnepanelen in 

het definitieve Provinciaal Inpassingsplan te verwerken.    

3. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten met betrekking tot 

het Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid inclusief bijlagen:  

a. Het Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid, waarin ten opzichte van 

het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid de volgende 

grotere wijzigingen worden aangebracht: 

i. Aanvullingen op de paragraaf over de Omgevingsvisie, de 

paragraaf over geluid en de paragraaf over archeologie. 

ii. De Ecologische Verbindingszone (EVZ) wordt aan de westzijde 

van de Bentwoudlaan gelegd zodat een betere verbinding 

ontstaat tussen de verbindingszones. 

iii. Het ontwerp van het fietsviaduct ten noorden van 

Hazerswoude-Dorp wordt aangepast. De rotonde en het viaduct 

worden minder hoog. Deze aanpassingen verminderen het 

hellingspercentage wat meer comfort biedt voor de fietser. 
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iv. Tussen het Bentwoud en de nieuw aan te leggen weg wordt aan 

de westkant van de weg een grondwal gerealiseerd. 

v. Het kruispunt N209-Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp wordt 

aangepast zodat de bereikbaarheid van en veiligheid op het 

parkeerterrein verbetert. 

b. De Nota van beantwoording zienswijzen met betrekking tot de 

zienswijzen ingediend bij het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan 

N207 Zuid. 

c. De publieksvriendelijke samenvatting waarmee het Provinciaal 

Inpassingsplan N207 Zuid plus dit tussentijds besluit toegelicht 

worden.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting stand van zaken Provinciaal 

Inpassingsplan N207 Zuid.  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de 
stukken te wijzigen dienovereenkomstig optie 2 met betrekking tot het 
toestaan van zonnepanelen. 

 
 

A8 / Potjer Samenwerkingsovereenkomst weidevogelgebied Zuidpolder Delfgauw 
 

PZH-2023-824761551 Advies 
1.  Aan te gaan de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatiefase 

van het weidevogelgebied in de Zuidpolder van Delfgauw met de 
Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Staatsbosbeheer en het 
Hoogheemraadschap van Delfland, conform bijgaand concept, waarin 
onder andere de provincie Zuid-Holland: 

- zich, onder voorwaarden verplicht tot levering van provinciaal 

eigendom in de Zuidpolder aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp; 

- zich, onder voorwaarden verplicht tot levering van provinciaal 

eigendom in de Buttervlietpolder te Numansdorp aan 

Staatsbosbeheer; 
2.  Mandaat te verlenen aan de heer S. Thijsen, directeur van 

Staatsbosbeheer, om mede namens Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland de aanbestedingsprocedure uit te voeren in het kader van de 
inrichting weidevogelgebied in de Zuidpolder van Delfgauw en in dat 
kader alle benodigde besluiten te nemen en handelingen te 
verrichten, met inbegrip van de definitieve gunning en ondertekening 
conform de afspraken neergelegd in de samenwerkingsovereenkomst. 
Staatsbosbeheer kan ervoor kiezen om intern ondermandaat te 
verlenen en dit schriftelijk vast te leggen.  

3.  Vast te stellen de brief aan Staatsbosbeheer met onderwerp ‘Mandaat 
aanbesteding inrichting weidevogelgebied Zuidpolder van Delfgauw’ 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
samenwerkingsovereenkomst voor de realisatiefase van het 
weidevogelgebied in de Zuidpolder van Delfgauw 
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Aangezien de Commissaris van de Koning na rechtsgeldige besluitvorming 
door GS bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan 
hem machtiging af te geven aan dhr. B.K. Potjer, gedeputeerde Natuur, 
om namens de provincie Zuid-Holland de ‘Samenwerkingsovereenkomst 
voor de realisatiefase van het weidevogelgebied in de Zuidpolder van 
Delfgauw’ met gemeente Pijnacker-Nootdorp, Staatsbosbeheer en het 
Hoogheemraadschap van Delfland te ondertekenen. 
 
Aangezien de Commissaris van de Koning na rechtsgeldige besluitvorming 
door GS bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan 
hem machtiging af te geven aan heer S. Thijsen, directeur van 
Staatsbosbeheer, om na afronding van de aanbestedingsprocedure de 
overeenkomst met de winnende partij namens de provincie Zuid-Holland 
te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- In de stukken en de publiekssamenvatting de term ‘kleinschalige 

landbouw’ te veranderen in ‘duurzame landbouw’; 

- Te benoemen in de stukken en de publiekssamenvatting dat de 

provincie in gesprek gaat met boeren over een verdienmodel 

dat langjarig duurzaam is. 

 
 

A9 / Potjer Plaggen voor natuurontwikkeling 
 

PZH-2023-826427804 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan PS over de afwegingen ten aanzien van 

plaggen voor natuurontwikkeling, inclusief de notities die als bijlagen 

bij de brief zijn gevoegd.  

2. Ter bevestiging aan partijen in te nemen het standpunt dat plaggen 

ingezet kan worden in natuurontwikkelingsprojecten, mits dat 

noodzakelijk is vanuit de argumenten zoals toegelicht in de notitie 

‘Afwegingen plaggen voor natuurontwikkeling’. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de afwegingen ten 

aanzien van plaggen voor natuurontwikkeling.  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten: 

- De motivatie te verduidelijken waarom plaggen noodzakelijk is 

in gebieden waarin bodemdaling ook een uitdaging is; 

- Te verduidelijken dat niet alles wat in de notitie staat nodig is, 

zoals het plaggen tot 40 cm. 

 
 

A10 / Potjer Bezwaargronden tegen omgevingsvergunning kappen langs de Jan 
Thijssenweg en Molenslootpad te Den Haag 
 

PZH-2023-827504206 Advies 
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1. Vast te stellen de GS-brief aan gemeente Den Haag met 

bezwaargronden tegen de kapvergunning voor de locatie langs de Jan 

Thijssenweg en Molenslootpad te Den Haag 

2. Geen voorlopige voorziening aan te tekenen bij de rechtbank tegen 

het eventueel gebruikmaken van de kapvergunning door de gemeente 

lopende de behandeling van het bezwaar. 

3. Vast te stellen bijgaande brief aan gemeente Den Haag met toelichting 

op rechtmatige ondertekening van pro forma bezwaar door de 

secretaris. 

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij geïnformeerd 

worden over de brief met bezwaargronden. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief met 

bezwaargronden aan de gemeente Den Haag. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF1 / Koning Beroep inzake omgevingsvergunning Hofdijksweg, Ouddorp 
 

PZH-2023-825573454 Advies 
1. In te dienen beroep bij de rechtbank tegen de omgevingsvergunning 

van de gemeente Goeree-Overflakkee betreffende Hofdijksweg 34b 
te Ouddorp; 

2.  In te dienen het verzoek om een voorlopige voorziening bij de 
voorzitter van de rechtbank tegen de omgevingsvergunning van de 
gemeente Goeree-Overflakkee betreffende Hofdijksweg 34b te 
Ouddorp; 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting met het betrekking tot het 
indienen van beroep tegen de omgevingsvergunning van de 
gemeente Goeree-Overflakee betreffende Hofdijksweg 34b te 
Ouddorp. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning WarmtelinQ Rijswijk-Leiden toepassen Provinciale Coördinatieregeling 
 

PZH-2023-826163690 Advies 

1. Vast te stellen het Statenvoorstel “Toepassen Provinciale 

Coördinatieregeling WarmtelinQ Rijswijk-Leiden”.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Statenvoorstel 

“Toepassen Provinciale Coördinatieregeling WarmtelinQ Rijswijk-

Leiden 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF3 / Koning Toezegging aan PS over terugkoppeling proactieve aanwijzingen 
Lansingerland en Noordwijk 
 

PZH-2023-826596192 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de 

terugkoppeling van de proactieve aanwijzingen aan Lansingerland en 

Noordwijk. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan 

Provinciale Staten over de terugkoppeling van de proactieve 

aanwijzingen aan Lansingerland en Noordwijk. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Koning Reactie regio op Voornemen RCR nieuwe 380 kV 
hoogspanningsverbinding Geertruidenberg - Krimpen of Crayestein 
 

PZH-2023-826638069 Advies 

1. Vast te stellen de regionaal afgestemde reactie aan Bureau 

Energieprojecten op het Voornemen en voorstel voor Participatie 

voor een nieuwe 380 kV Hoogspanningsverbinding Geertruidenberg 

- Krimpen of Crayestein 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Reactie op 

nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding Geertruidenberg-Krimpen 

of Crayestein 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Reactie op nieuwe 380 

kV hoogspanningsverbinding Geertruidenberg-Krimpen of 

Crayestein. 
 

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

 
 

CF5 / Stolk Behandelvoorstel motie 1146 
 

PZH-2023-826608197 Advies 

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over het 

behandelvoorstel motie 1146. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel 

motie 1146. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / Stolk Werkprogramma Eiwittransitie 
 

PZH-2023-826594152 Advies 
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1. Vast te stellen het Werkprogramma Eiwittransitie Zuid-Holland 2022 - 

2028. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 

Staten over het Werkprogramma Eiwittransitie Zuid-Holland 2022 - 

2028 worden geïnformeerd.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vaststellen 

Werkprogramma Eiwittransitie Zuid-Holland 2022 - 2028.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Stolk Intentieverklaring tot verlenging samenwerkingsovereenkomst ACCEZ 
 

PZH-2023-826708525  
 

Advies 

1. Aan te gaan de intentieverklaring tot verlenging en revisie 

samenwerkingsovereenkomst ACCEZ, te samen met Delft University 

of Technology, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, 

Wageningen University en VNO-NCW West. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de intentieverklaring 

ACCEZ 
 
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige 
besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is 
het advies aan hem een machtiging af te geven aan M. Stolk,  
gedeputeerde economie en innovatie, om de Intentieverklaring 
verlenging samenwerkingsovereenkomst ACCEZ te ondertekenen.  Deze 
intentieverklaring zal mede ondertekend worden door Delft University of 
Technology, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, 
Wageningen University en VNO-NCW West. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / Zevenbergen Procesbesluit inzake civielrechtelijke procedure tussen COMOL5 en 
provincie 
 

PZH-2023-825682193 
 

Advies 
1. Vast te stellen de procesbesluiten: 

a. tot het voeren van alle proceshandelingen in de civielrechtelijke 
procedure tussen Bouwcombinatie Comol5 VOF en provincie Zuid-
Holland bij de rechtbank Amsterdam (met kenmerk: 
C/13/706260/HAZA21-757) en in dat kader al het nodige te doen 
om de belangen van de provincie Zuid-Holland te behartigen; 

b.  tot het instellen van een hoger beroep en het voeren van alle 
proceshandelingen tegen ieder tussenvonnis, dan wel een 
eindvonnis van de rechtbank Amsterdam ingeval de rechtbank 
Amsterdam de vorderingen van de Bouwcombinatie Comol5 VOF 
deels dan wel volledig toewijst, ten nadele van de provincie Zuid-
Holland; 
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting ten behoeve van de 
procesbesluiten, als bedoeld onder 1, bij de rechtbank Amsterdam. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / De Zoete Evaluatie Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland 
 

PZH-2023-825932047 Advies 

1. Vast te stellen het evaluatierapport ‘Evaluatie subsidieregeling 

Toerisme provincie Zuid-Holland’. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee Provinciale 

Staten worden geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie van 

de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de evaluatie van de 

Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF10 / Baljeu Aangaan intentieovereenkomst pilot Coastar Waterbank Westland   
 

PZH-2023-826393624 Advies 
1.  Aan te gaan de “Intentieovereenkomst pilot Coastar Waterbank 

Westland, locatie de Hooghe Beer”, met het Hoogheemraadschap 
van Delfland, de gemeente Westland, de coöperatie Nature Water UA 
en de stichting Kennis in je Kas. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het aangaan van de 
“Intentieovereenkomst pilot Coastar Waterbank Westland”.  

 
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 
gedeputeerde J.N. Baljeu om de intentieovereenkomst pilot Coastar 
Waterbank Westland, locatie de Hooghe Beer, met het 
Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland, de coöperatie 
Nature Water UA en de stichting Kennis in je Kas mede namens de 
provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3919 PvdA en GL over varend ontgassen 
 

PZH-2023-826922346 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3919 van PvdA en GL 

over varend ontgassen 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting beantwoording Statenvragen 

3919 van PvdA en GL over varend ontgassen 
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Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2/ Baljeu Beantwoording statenvragen 3921 van D66 - Stikstofvergunningen en 
natuurdoelanalyses 
 

PZH-2023-827141908 Advies 
1.  Vast te stellen Beantwoording Statenvragen 3921 D66 

Stikstofvergunningen natuurdoelanalyses; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij Beantwoording 

Statenvragen 3921 D66 Stikstofvergunningen natuurdoelanalyses. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3923 van PvdA en GL met betrekking tot 
Geluidsoverlast A12 
 

PZH-2023-827013077 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3923 van PvdA 

en GL met betrekking tot Geluidsoverlast A12. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3923 van PvdA en GL met betrekking 

tot Geluidsoverlast A12. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3924 van JA21 met betrekking tot Rol 
provincie bij windturbines   
 

PZH-2023-826554781 Advies 

1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3924 van JA21 met 

betrekking tot Rol provincie bij windturbines   

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording 

Statenvragen 3924 van JA21 met betrekking tot Rol provincie bij 

windturbines   
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 


