
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 7 MAART 2023 
 

Besluitenlijst van de vergadering 21 februari 2023 vastgesteld. 
 
 

A1 / Zevenbergen Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder 

PZH-2023-826704860 Advies 
1. Vast te stellen de GS Brief aan Provinciale Staten inzake de aanpak van 

de deelovereenkomst mobiliteit voor het Middengebied van de 
Zuidplaspolder. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan PS over 
de aanpak van de deelovereenkomst mobiliteit voor het 
Middengebied van de Zuidplaspolder. 
 

Besluit Aangehouden.  

 
 

A2 / Zevenberg Project N217: Ontheffing beleidsregel nadeelcompensatie kabels en 
leidingen 2019 

PZH-2023-826743629 Advies 
1. In te stemmen met het afwijken van de ‘beleidsregel 

nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019’ ten 
aanzien van het toekennen van nadeelcompensatie aan betrokkene 
inzake project N217. 

2. Toe te kennen nadeelcompensatie aan betrokkene in afwijking van de 
‘beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 
2019’ inzake project N217.  

3. Vast te stellen de brief aan betrokkene over de toe te kennen 
nadeelcompensatie inzake project N217. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de toe te kennen 
nadeelcompensatie aan de betrokkene inzake project N217.  

 
NB. Met een beroep op artikel 3, onder d van het besluit Beleidsregel 
actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt een uitzondering gemaakt 
voor het (moment van) publiceren van de stukken. Om ervoor te zorgen 
dat betrokkene als eerste op de hoogte wordt gesteld van het besluit 
wordt de brief met de daarbij behorende stukken niet openbaar gemaakt 
tot het moment van verzending van de brief. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Potjer Verantwoording CO2 in PS-voorstellen – evaluatie 

PZH-2023-826742933 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan PS over de evaluatie verantwoording 

CO2 in Statenvoorstellen 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan PS over 

de evaluatie verantwoording CO2 in Statenvoorstellen 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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A4 / De Zoete Besluit tot het aangaan van de intentieovereenkomst Nieuw te 
ontwikkelen archeologisch depot in de gemeente Katwijk 

PZH-2022-818629491 Advies 
1. In te stemmen met het aangaan van de intentieovereenkomst 

‘Verkenning nieuw te ontwikkelen provinciaal archeologisch depot 
Zuid-Holland in de gemeente Katwijk’; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting ‘Nieuw te vestigen provinciaal 
archeologisch depot Zuid-Holland in de gemeente Katwijk’. 

 
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 W.H. 
de Zoete-van der Hout, om de intentieovereenkomst ‘Nieuw te 
ontwikkelen provinciaal archeologisch depot Zuid-Holland in de gemeente 
Katwijk’ te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:  
- Ten aanzien van de huur aan te geven dat we ons verplichten om ten 
minste 30 jaar te huren;  
- Toe te voegen hoe de kosten verdeeld worden als het niet door gaat, 
zodat duidelijk is welke kosten de provincie dan draagt en welke niet. 
 
Voor het vervolgproces geven GS mee om aandacht te hebben voor het 
regelen van de huur in het contract om huurstijgingen in die 30 jaar te 
voorkomen.  

 
 

A5 / Koning GS reactie op moties 1169 en 1170 over de Vlietzone 

PZH-2023-826949918 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten in reactie op de op 1 

februari 2023 aangenomen moties 1169 en 1170 over de Vlietzone; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie op de moties 

1169 en 1170 aan PS over de Vlietzone. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS op p.2 bij de passage over ‘Ter uitvoering van motie 1170’: 
- Te starten met dat GS de inhoudelijke ambitie onderschrijven; 
- ‘in overleg’ te wijzigen in ‘na overleg’. 

 
 

A6 / Koning Wijziging Regionale Realisatieagenda’s 

PZH-2023-827752298 Advies 
1. De Regionale Realisatieagenda regio Rotterdam zoals vastgesteld op 

31 januari 2023, gewijzigd vast te stellen conform bijgevoegd concept.  
2. De Regionale Realisatieagenda regio Midden-Holland zoals vastgesteld 

op 24 januari 2023, gewijzigd vast te stellen conform bijgevoegd 
concept.  
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3. De Regionale Realisatieagenda regio Holland Rijnland zoals 
vastgesteld op 24 januari 2023, gewijzigd vast te stellen conform 
bijgevoegd concept. 

4. De Regionale Realisatieagenda regio Haaglanden zoals vastgesteld op 
24 januari 2023, gewijzigd vast te stellen conform bijgevoegd concept. 

5. De Regionale Realisatieagenda regio Samenwerkende regio's Zuid-
Holland-Zuid (Alblasserwaard, Drechtsteden, Goeree-Overflakkee en 
Hoeksche Waard) zoals vastgesteld op 24 januari 2023, gewijzigd vast 
te stellen conform bijgevoegd concept. 

6. Vast te stellen de brief aan minister Volkshuisvesting & Ruimtelijke 
Ordening. 

7. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de Regionale 
Realisatieagenda’s worden  

aangeboden. 
8. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie gegeven 

wordt over de Regionale Realisatieagenda’s. 
 
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, mevr. A.L. Koning, gedeputeerde 
Wonen, Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Sport van de Provincie Zuid-
Holland, van de Provincie Zuid-Holland, om de Regionale Realisatieagenda 
Regio Haaglanden, Regionale Realisatieagenda Regio Holland Rijnland, 
Regionale Realisatieagenda Regio Midden Holland, Regionale 
Realisatieagenda van de Samenwerkende regio’s Alblasserwaard, 
Drechtsteden, Goeree Overflakkee & Hoeksche Waard te ondertekenen 
op 14 maart 2023. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Wijzigingen van ondergeschikt belang te maken; 
- In de regionale realisatieagenda regio Rotterdam inzake tabel 2 de in 
GS afgestemde passage toe te voegen, omdat Lansingerland dan 
mogelijk ook mee kan tekenen; 
- In de realisatieagenda regio samenwerkende regio’s een overzicht van 
de kritische succesfactoren toe te voegen zoals dat ook bij de andere 
realisatieagenda’s is gedaan; 

- In de realisatieagenda regio samenwerkende regio’s ten aanzien van 

de opsomming van MIRT- en WBI-projecten inzake Sliedrecht Noord niet 

net te doen alsof dat niet gegeven en met een notitie dat er geen 

overleg is geweest tussen de gemeente en de provincie;  

- In de realisatieagenda’s een check te doen op de passage over stikstof 

inzake de 25 km grens en, indien nodig, te wijzigen; 

- Ten aanzien van de realisatieagenda regio Rotterdam een check te 

doen op de passage over stikstof dat alleen al in de provincie Zuid-

Holland zo’n 145.000 te realiseren woningen worden geraakt en, indien 

nodig, te wijzigen; 

- In de brief aan de minister de aanhef te corrigeren. 
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A7 / Stolk Beantwoording brieven gemeenten rond Nieuwkoop en Goeree 
Overflakkee ZH-PLG 

PZH-2023-828218086 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brieven aan de gemeenten Nieuwkoop, 

Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn, Woerden en Ronde 
Venen inhoudende een reactie op hun brieven van 16 februari 2023 
naar aanleiding van het gesprek van gedeputeerde Meindert Stolk en 
de grondeigenaren in de Meijegraslanden op 13 februari 2023. 

2. Vast te stellen de GS-brief aan gemeente Goeree-Overflakkee 
inhoudende een reactie op de brief van 24 februari 2023 naar 
aanleiding van het door de provincie afgelasten van een 
gebiedsbijeenkomst in februari. 

3. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de GS-brieven 
aan de gemeenten Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den 
Rijn, Woerden, Ronde Venen en Goeree-Overflakkee. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan de 
gemeenten Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn, 
Woerden, Ronde Venen en Goeree Overflakkee inhoudende een 
reactie op hun brieven van 16 februari 2023 en 24 februari 2023 naar 
aanleiding van het gesprek van gedeputeerde Meindert Stolk en de 
grondeigenaren in de Meijegraslanden op 13 februari 2023. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 

- Het einde van de brief aan Nieuwkoop gelijk te trekken met het einde 

van de brief aan Goeree-Overflakkee; 

- In de brief aan de gemeenten Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk (…) in 

de aanhef ‘gemeente Bodegraven’ te wijzigen in ‘gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk’; 
- Een check te doen op de toon en formulering van de brieven aan de 
gemeenten en PS en dit af te stemmen met dhr. Smit. De strekking moet 
zijn dat er een aantal dingen niet goed zijn gegaan, maar dat dit niet 
wegneemt dat er dingen moeten gebeuren in het gebied. 

 
 

CF1 / Koning Srg verhoging deelplafond subsidies herstel- en inrichtingsmaatregelen 
ruiter- en menpaden 2022 

PZH-2023-826800265 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Besluit deelplafonds 

2022 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 waarmee het 
deelplafond 2022 voor herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en 
menpaden wordt verhoogd van € 500.000 naar € 512.960. 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 
Staten worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van het 
Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016. 

3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van het Besluit deelplafonds 
2022 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 wordt gepubliceerd in 
het Provinciaal Blad. 
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4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Besluit tot wijziging 
van het Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 
2016. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning Vaststelling openstellingsbesluiten recreatie en sport 2023 onder de 
Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland 

PZH-2023-825881094 Advies 

1. Vast te stellen het besluit tot vaststelling van de volgende 

openstellingsbesluiten recreatie en sport 2023 onder de 

Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland: 

a. Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving 

Zuid-Holland 2023 met deelplafond € 500.000,00.  

b. Openstellingsbesluit subsidie ruiter- en menpaden Zuid-Holland 

2023 met deelplafond € 140.000,00. 

c. Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie projecten Zuid-

Holland 2023 met deelplafond € 250.000,00. 

d. Openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen Zuid-

Holland 2023 met deelplafond € 50.000,00. 

e. Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod 

in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023 met deelplafond € 

165.000,00. 

f. Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met 

een beperking Zuid-Holland 2023 met deelplafond € 35.000,00. 

2. Vast te stellen de volgende mandaatbesluiten: 

a. Mandaatbesluit voor de uitvoering door Team Sportservice 

behorende bij het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- 

en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023. 

b. Mandaatbesluit voor de uitvoering door Fonds 

Gehandicaptensport behorende bij het Openstellingsbesluit 

subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-

Holland 2023. 

3. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten geïnformeerd 

worden over het besluit tot  vaststelling van de openstellingsbesluiten 

recreatie en sport 2023 en de bijbehorende mandaatbesluiten. 

4. Te bepalen dat de openstellingsbesluiten recreatie en sport 2023 en 

de bijbehorende mandaatbesluiten worden gepubliceerd in het 

Provinciaal Blad. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de 

openstellingsbesluiten recreatie en sport 2023 en de bijbehorende 

mandaatbesluiten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF3 / Koning Wijzigingsverzoeken termijnoverschrijding twee subsidieregelingen voor 
gemeenten Bodegraven en Westland 

PZH-2023-827208495 Advies 
1. Te honoreren het wijzigingsverzoek van de gemeente Bodegraven-

Reeuwijk met betrekking tot de Subsidieregeling knelpuntenpot 
sociale huur en middenhuur Zuid-Holland voor het project 
Jongerenhuisvesting Dammekant Cremerweg;  

2. Te honoreren de wijzigingsverzoeken van de gemeente Westland met 
betrekking tot de Subsidieregeling sociale woningbouw regio 
Haaglanden Zuid-Holland voor de projecten Waelpolder en De Kreken 
fase 2;  

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het besluit op 
de wijzigingsverzoeken van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en 
Westland ter kennisname wordt aangeboden. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijzigingsverzoeken 
van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Westland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Baljeu Ecosysteemanalyse Maritiem 

PZH-2023-826394919 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de 

Ecosysteemanalyse Maritiem en hen daarmee te informeren over het 
hoofdrapport en de management samenvatting. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Ecosysteemanalyse 
Maritiem. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / De Zoete Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren 
wijzigingsregeling, deelplafonds en tijdvakken 2023 

PZH-2022-821454610 Advies 
1.  Vast te stellen het Wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB 

innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland 2023; 
2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het 

wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB innovatiestimulering 
topsectoren Zuid-Holland 2023 ter kennis name aan de Staten wordt 
aangeboden; 

3.  Vast te stellen de volgende deelplafonds voor 2023 voor de 
subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland: 
a.  € 4.220.000,- bedoeld voor het instrument haalbaarheidsprojecten 

zoals opgenomen in paragraaf 3 van de subsidieregeling; 
b.  € 9.860.000,- bedoeld voor het instrument R&D 

samenwerkingsprojecten zoals opgenomen in het paragraaf 4 en 5 
van de subsidieregeling 

4.  Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2023 voor de subsidieregeling 
MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland: 
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a.  de aanvraagperiode van 4 april 2023 09:00 tot en met 12 
september 2023 17:00 voor indiening van aanvragen voor het 
instrument haalbaarheidsprojecten zoals opgenomen in paragraaf 
3 van de subsidieregeling; 

b.  de aanvraagperiode van 6 juni 2023 09:00 tot en met 12 
september 2023 17:00 voor indiening van aanvragen voor het 
instrument R&D samenwerkingsprojecten zoals opgenomen in 
paragraaf 4 en 5 van de subsidieregeling. 

5.  Te bepalen dat het wijzigingsbesluit 2023, de vaststelling van de 
deelplafonds 2023 en het openstellingsbesluit 2023 voor de 
subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland 
wordt bekendgemaakt door plaatsing in het Provinciaal Blad; 

6.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het wijzigingsbesluit 
2023, de vaststelling van de deelplafonds 2023 en het 
openstellingsbesluit 2023 voor de subsidieregeling MKB 
innovatiestimulering topsectoren  Zuid-Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF6 / De Zoete Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst – Werelderfgoed 
Kinderdijk door PZH, overheden en Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 

PZH-2023-825771535 Advies 
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst - Werelderfgoed 

Kinderdijk met de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK), 
gemeenten Molenlanden en Alblasserdam, Waterschap Rivierenland 
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waarin is vastgelegd dat 
zij tezamen een Bestuurlijk Platform Kinderdijk (BPK) vormen en 
waarin een aantal afspraken is vastgelegd met betrekking tot het 
functioneren van partijen met elkaar in het BPK en van het BPK als 
geheel. 

2. Vast te stellen de brief van GS aan PS inzake de ondertekening van de 
Samenwerkingsovereenkomst - Werelderfgoed Kinderdijk door PZH, 
overheden en SWEK Kinderdijk. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit van 
Gedeputeerde Staten tot het aangaan van de 
Samenwerkingsovereenkomst - Werelderfgoed Kinderdijk. 

 
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 mw. W.H. de Zoete-
van der Hout, gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed van de provincie 
Zuid-Holland, om de Samenwerkingsovereenkomst – Werelderfgoed 
Kinderdijk met de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, gemeenten 
Molenlanden en Alblasserdam, Waterschap Rivierenland en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed namens de provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
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Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
samenwerkingsovereenkomst op p.6 bij punt 4 naast ‘Natura2000 
gebied en het openbaar vervoer’ het in stand houden van cultureel 
draaiend erfgoed toe te voegen. 

 
 

CF7 / De Zoete Mogelijke overdracht van de molendriegang Leidschendam aan de 
Rijnlande Molenstichting 

PZH-2023-826605918 Advies 
1.  Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt 

voorgesteld om in te stemmen met het plaatsen van een 
begrotingssubsidie van € 800.000,- voor De Rijnlandse Molenstichting 
op de begroting 2023. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het voorstel 
om de begrotingssubsidie voor de onderhoudsbijdrage aan de 
Rijnlandse Molenstichting op de begroting 2023 te plaatsen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF8 / De Zoete Intentieovereenkomst - Green Deal Werklandschappen van de 
Toekomst provincie Zuid-Holland 

PZH-2023-827489041 Advies 
1. Aan te gaan de Intentieovereenkomst - Green Deal 

Werklandschappen van de Toekomst provincie Zuid-Holland waarmee 
de samenwerking wordt aangegaan met de Stichting (i.o.) om samen 
te werken aan Groene, Gezonde, Klimaatbestendige 
bedrijventerreinen; 

2. Te machtigen mw. W.H. de Zoete – van der Hout (gedeputeerde 
Economie van de Provincie Zuid-Holland) om de 
Intentieovereenkomst - Green Deal Werklandschappen van de 
Toekomst namens gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland 
te ondertekenen. 

3. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale 
Staten waarmee deze geïnformeerd worden over de 
intentieovereenkomst nadat deze is ondertekend; 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
Intentieovereenkomst - Green Deal Werklandschappen van de 
Toekomst provincie Zuid-Holland; 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een 
check te doen op het ontbreken van het machtigingsformulier cdK en 
deze, indien nodig, toe te voegen. 

 
 

CF9 / Potjer Verkenning naar een afwegingskader Koude voor de energietransitie 

PZH-2023-826765028 Advies 
1. Vast te stellen het “Whitepaper: Duurzame warmte én koude voor 

onze gebouwde omgeving”; 
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2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de 
eindrapportage van de verkenning en de “Whitepaper: Duurzame 
warmte én koude voor onze gebouwde omgeving” ter kennisname 
worden aangeboden; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verkenning en het 
vaststellen van de “Whitepaper: Duurzame warmte én koude voor 
onze gebouwde omgeving” door de provincie Zuid-Holland. 

Aangezien de Commissaris van de Koning op grond van artikel 176 
Provinciewet bevoegd is om na rechtsgeldige besluitvorming door GS, 
juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem om machtiging af te 
geven aan de heer B.K. Potjer, gedeputeerde van energie en aan de heer 
M. Stolk, gedeputeerde klimaatadaptatie, om de “Whitepaper: Duurzame 
warmte én koude voor onze gebouwde omgeving” namens de provincie 
te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV1 / Koning Beantwoording statenvragen 3922 van JA21 - Vertraging woningbouw 

PZH-2023-827255603 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3922 van JA21 

met betrekking tot Vertraging woningbouw 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen met betrekking tot Beantwoording 
statenvragen 3922 van JA21 - Vertraging woningbouw 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Potjer Beantwoording statenvragen 3926 van GL - Planten autochtone bomen 

PZH-2023-827679135 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3926 van GL 

met betrekking tot Planten autochtone bomen. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

beantwoording Statenvragen 3926 van GL met betrekking tot Planten 
autochtone bomen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV3 / Koning Beantwoording Statenvragen 3928 van PvdA - Mogelijke opvanglocatie 
voor asielzoekers en statushouders 

PZH-2023-827764069 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3928 van PvdA met 

betrekking tot mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers en 
statushouders.  

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij de 
beantwoording Statenvragen 3928 van PvdA met betrekking tot 



BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 7 MAART 2023 
 

Besluitenlijst van de vergadering 21 februari 2023 vastgesteld. 
 
 

mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers en statushouders. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Stolk Beantwoording statenvragen 3929 VVD sanctiebeleid Rusland niet 
nagevolgd 

PZH-2023-827528780 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3929 van de 

VVD inzake sanctiebeleid Rusland niet nagevolgd 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 

statenvragen 3929 van de VVD inzake sanctiebeleid Rusland niet 
nagevolgd 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV5 / Potjer Beantwoording Statenvragen 3927 van de PvdD over diervriendelijk 
isoleren 

PZH-2023-827878017 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van Statenvragen 3927 van de PvdD 

over diervriendelijk  isoleren 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van 

Statenvragen 3927 van de PvdD over diervriendelijk isoleren 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het 
maken van wijzigingen van ondergeschikt belang en het aanvullen van 
het antwoord op vraag 1 in afstemming met mevr. Koning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


