
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 14 MAART 2023 
 

Besluitenlijst van de vergadering 7 maart 2023 vastgesteld. 
 
 

 

A1 / Zevenbergen Mobiliteit en Verstedelijking financiële bijdrage 
 

PZH-2023-824321386 Advies 

1. Vast te stellen het statenvoorstel met betrekking tot Mobiliteit en 

Verstedelijking financiële bijdrage, waarin het volgende wordt 

voorgesteld: 

a. Vast te stellen een voorbereidingskrediet van € 1.100.000,00 

(prijspeil 2022, jaarlijks te indexeren conform IBOI) voor de 

verkenningsfase knoop Leiden die gedekt wordt uit de reservering 

in het PZI voor het Programma Mobiliteit en Verstedelijking 

ontwikkeling OV-knooppunten en HOV. 

b. Vast te stellen een voorbereidingskrediet van € 700.000,00 

(prijspeil 2022, jaarlijks te indexeren conform IBOI) voor de 

verkenningsfase knoop Dordrecht die gedekt wordt uit de 

reservering in het PZI voor het Programma Mobiliteit en 

Verstedelijking ontwikkeling OV-knooppunten en HOV. 

c. Vast te stellen een voorbereidingskrediet van € 200.000,00 

(prijspeil 2022, jaarlijks te indexeren conform IBOI) voor de 

verkenningsfase Bus Rapid Transit Leiden - Zoetermeer die gedekt 

wordt uit de reservering in het PZI voor het Programma Mobiliteit 

en Verstedelijking ontwikkeling OV-knooppunten en HOV. 

d. Vast te stellen een uitvoeringskrediet van € 14,6 miljoen (prijspeil 

2022) voor de uitvoeringsfase Algeracorridor die gedekt wordt uit 

de reservering in het PZI voor het Gebiedsprogramma Mobiliteit en 

Verstedelijking – Bijdrage Oeververbindingen regio Rotterdam.  

e. Vast te stellen een voorbereidingskrediet van € 200.000,00 

(prijspeil 2022) voor de verkenningsfase 

langzaamverkeerverbinding bij de Algeracorridor die gedekt wordt 

uit de reservering in het PZI voor de Algeracorridor bijdrage lange 

termijn. 

f. Vast te stellen een uitvoeringskrediet van € 1,5 miljoen (prijspeil 

2020, jaarlijks te indexeren conform IBOI) voor de maatregel 

“Aanpassing Hartelburg – 2 rijstroken richting Botlektunnel” die 

gedekt wordt uit de reservering in het PZI voor Bereikbaarheid 

Voorne-Putten / Havens.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij dit voorstel.  
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
Statenvoorstel: 
- De bedragen allemaal op dezelfde manier uit te schrijven met het oog 
op eenduidigheid; 
- Een check te doen op de verwoording er rekening mee houdende dat 
het gaat om nieuwe Statenleden; 
- Daar waar nodig extra toelichting op te nemen om nieuwe Statenleden 
goed mee te nemen, onder andere door paragraaf 2 op pagina 2 naar 
voren te halen en een alinea toe te voegen over wat het BO-MIRT is en 
wat we hiermee bereiken; 
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- Een uitleg toe te voegen dat dit conform de PZI-spelregels is, volgens 
de wens van PS. 

 
 

A2 / Zevenbergen Beantwoording brief IMpact inzake standpunt GS Oeververbinding 
Rotterdam 
 

PZH-2023-827814613 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan IMpact inzake standpunt GS keuze 

voorkeursvariant Mirt-verkenning Oeververbinding Rotterdam. 
2.  Vast te stellen de brief aan PS inzake brief aan IMpact inzake 

standpunt GS keuze voorkeursvariant Mirt-verkenning 
Oeververbinding Rotterdam. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting brief aan IMpact inzake 
standpunt GS keuze voorkeursvariant Mirt-verkenning 
Oeververbinding Rotterdam. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS een beschrijving van de procedures rondom de 
omgevingsvisie toe te voegen. 

 
 

A3 / Stolk Goedkeuring geconsolideerde herziene versie van het Faunabeheerplan 
meeuwen Havengebieden 2022 t/m 2027 
 

PZH-2023-826641990 Advies 
1. Goed te keuren de geconsolideerde herziene versie (2023) van het 

reeds goedgekeurde Faunabeheerplan meeuwen Havengebieden van 
Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027 voor de 
resterende periode tot en met 31 januari 2028. 

2.  Vast te stellen de brief aan Faunabeheereenheid Zuid-Holland met 
daarin het besluit tot goedkeuring van de geconsolideerde herziene 
versie (2023) van het Faunabeheerplan meeuwen Havengebieden van 
Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027 voor de 
resterende periode tot en met 31 januari 2028. 

3.   Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de goedkeuring 
geconsolideerde herziende versie van het Faunabeheerplan meeuwen 
Havengebieden 2022 t/m 2027. 

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit tot goedkeuring 
van het Faunabeheerplan 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland een toelichting toe te 
voegen dat het verwijderen van de nesten van de zilvermeeuw nodig is 
in verband met de veiligheidssituatie in de haven. 
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A4 / Koning Beoordeling Regioakkoord Rotterdam 2022 
 

PZH-2023-826949273 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan het Samenwerkingsverband Wonen 

regio Rotterdam over de beoordeling van het Regioakkoord 
Rotterdam 2022. 

2. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten geïnformeerd 
worden over de beoordeling van het Regioakkoord Rotterdam 2022. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beoordeling van het 
Regioakkoord Rotterdam 2022. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A5 / Koning GS-brief aan PS over Ruimtelijke Puzzel - Sturende principes 
 

PZH-2023-828403813 Advies 
1.  Vast te stellen GS-brief aan PS over de Ruimtelijke Puzzel - Sturende 

principes. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting van GS-brief aan PS - 

Ruimtelijke Puzzel - Sturende principes. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS: 
- Op p.4 bij punt 2 een passage toe te voegen dat de 
ruimteclaim/schuifruimte per functie/sector kan verschillen; 
- Op p.5 bij punt 4 toe te voegen: ‘…wordt afgewogen tegen zakelijke en 
andere belangen…’ 
 

 
 

A6 / Koning Inrichting primaire fase asielopgave binnen Provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2023-827502078 Advies 
1. Vast te stellen het voorstel met adviezen over de primaire governance 

inrichting rondom de asielopvang opgave. 
2. In te stemmen met het voorstel om de voorfinanciering van het 

benodigd budget voor de regio´s en binnen de Provincie Zuid-Holland 
mee te nemen in besluitvorming door Provinciale Staten over de 
Voorjaarsnota 2023.  

3. Vast te stellen de informerende brief van Gedeputeerde Staten aan 
Provinciale Staten over de voorfinanciering en de brief aan de 
Veiligheidsregio Hollands Midden betreffende de duurzame 
asielopvang.  

4. Vast te stellen de GS-brief aan de Veiligheidsregio Hollands Midden als 
reactie op hun brief van 10 februari 2023 aan GS over asielopvang. 

5. Vast te stellen het afschrift van de GS-brief aan de Veiligheidsregio 
Hollands Midden aan de woonregio´s Holland Rijnland en Midden-
Holland.  
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6. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de primaire inrichting 
van de asielopgave. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS: 
- Aan de laatste alinea op p.2, over dat de structurele dekking vanaf 
2024 wordt meegenomen met de Begroting 2024, een zin toe te voegen 
dat wij ervan uit gaan dat het Rijk dit dekt/we dit bij de Rijksoverheid 
proberen te verhalen en de provincie dit voorfinanciert. Voorkomen 
moet worden dat naar buiten uitgestraald wordt dat Zuid-Holland de 
dekking zelf al opgelost heeft; 
- Een check te doen op een juist gebruik van de terminologie 
‘asielzoekers’ en ‘vluchtelingen’ en dit waar nodig te corrigeren. 
 
Afgesproken is om als aantekening op te nemen dat het onderwerp 
‘asielopgave’ opgenomen wordt op het lijstje voor bij de Begroting 
2024. Hiervoor is capaciteit in de organisatie nodig. Het betreft 2 fte. Dit 
is een gezamenlijke opgave. De provincie wacht niet tot het Rijk deze 
financiering gegeven heeft, maar gaat er nu al mee aan de slag. Tegen 
de tijd van het opstellen van de Begroting 2024 is duidelijk of de 
provincie het geld van het Rijk gekregen heeft, of niet. Op dat moment 
moet bekeken worden of dit in de Begroting moet landen en hoe.  

 
 

CF1 / 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 Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF2 / Koning Bestuursovereenkomst Binckhorst (Den Haag) 
 

PZH-2023-828212821 Advies 
1.  Aan te gaan de bestuursovereenkomst Binckhorst met de gemeente 

Den Haag gelet op de verstedelijking van deze locatie. 
2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten (PS), waarin zij worden 

geïnformeerd over de bestuursovereenkomst Binckhorst met de 
gemeente Den Haag. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
bestuursovereenkomst Binckhorst met de gemeente Den Haag. 
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Aangezien de Commissaris van de Koning 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 mevrouw A.L. 
Koning voor Wonen, Ruimtelijke ordening, Recreatie en Sport van de 
Provincie Zuid-Holland om de Bestuursovereenkomst Binckhorst met de 
gemeente Den Haag namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Aangehouden.  

 
 

CF3 / Stolk Definitief besluit herziening veiligheidscontour Maasvlakte 1 en 2  2023 
 

PZH-2023-828238817 Advies 
1. Vast te stellen het besluit tot herziening van de veiligheidscontour 

Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2 ter hoogte van het intensieve strand op 
basis van artikel 14 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het besluit 
herziening van de veiligheidscontour Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2 
ter hoogte van het intensieve strand;  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel besluit 
veiligheidscontour Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2 ter hoogte van het 
intensieve strand.  

4. Te publiceren het besluit tot herziening van de veiligheidscontour 
Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2 ter hoogte van het intensieve strand, in 
het Provinciaal Blad. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Stolk Beantwoording motie 1153, Zuid-Hollands Kookboek Groene Cirkels 
Tuin van Holland 
 

PZH-2023-826200045 Advies 
1.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake behandelvoorstel 

motie 1153 Zuid-Hollands Kookboek Groene Cirkels Tuin van Holland. 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake behandelvoorstel 

motie 1153 Zuid-Hollands Kookboek Groene Cirkels Tuin van Holland. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Stolk Start uitvoering Nationaal Strategisch Plan (NSP) Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) Zuid-Holland 
 

PZH-2023-823982150 Advies 
1. Aan te gaan het Convenant uitvoering GLB-NSP 2023-2027 
2. Aan te gaan het Aansturingsprotocol uitvoering GLB-NSP 2023-2027 
3. Vast te stellen de Regeling Europese Landbouwsubsidies Zuid-Holland 

2023 
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4. Vast te stellen de Beleidsregel verlagen GLB subsidies 
5. Te machtigen gedeputeerde de heer M. Stolk om het Convenant 

uitvoering GLB-NSP 2023-2027 en Aansturingsprotocol uitvoering GLB-
NSP 2023-2027 namens het college van Gedeputeerde Staten te 
ondertekenen 

6. Vast te stellen de Oproep voor het indienen van Lokale 
ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER GLB-NSP Zuid-
Holland 

7. Vast te stellen het Besluit tot instelling van het selectiecomité LEADER 
GLB-NSP Zuid-Holland 

8. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 
Staten worden geïnformeerd over de start uitvoering Nationaal 
Strategisch Plan (NSP) Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 
Zuid-Holland 

9. Te bepalen dat worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad: 
a. Het Convenant uitvoering GLB-NSP 2023-2027 
b. Het Aansturingsprotocol uitvoeren GLB-NSP 2023-2027 
c. De Regeling Europese Landbouwsubsidies Zuid-Holland 2023 
d. De Beleidsregel verlagen GLB subsidies 
e. De Oproep voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën 

in het kader van LEADER GLB-NSP Zuid-Holland 
f. Het Besluit tot instelling van het selectiecomité LEADER GLB-NSP 

Zuid-Holland 
10. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de start uitvoering 

Nationaal Strategisch Plan (NSP) Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) Zuid-Holland 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder: 
- Voor het maken van tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang in 
het convenant en het aansturingsprotocol; 
- Om in de publiekssamenvatting meer toelichting op te nemen over 
NSP en GLB. 
 
Afgesproken wordt om informatie over het Nationaal Strategisch Plan 
(NSP) en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) Zuid-Holland 
mee te nemen in het inwerkprogramma van Provinciale Staten over 
landbouw. 

 
 

CF6 / Potjer Vrijwaringsovereenkomst bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 
2021 
 

PZH-2023-826649372 Advies 
1. Aan te gaan de vrijwaringsovereenkomst Bestemmingsplan 

Buijtenland van Rhoon 2021 tussen de provincie Zuid-Holland en de 
gemeente Albrandswaard, inzake de verdediging van het 
bestemmingsplan en de behandeling van planschadeverzoeken.   
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2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
Vrijwaringsovereenkomst bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 
2021. 

 
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 de heer ir. B.K. Potjer, gedeputeerde 
Natuur van de Provincie Zuid-Holland, om de vrijwaringsovereenkomst 
Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021 met de gemeente 
Albrandswaard namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF7 / Potjer Srg vaststelling Openstellingsbesluit subsidie 
soortenmanagementplannen Zuid-Holland 2023 en wijziging Besluit 
deelplafonds begroting 2023 
 

PZH-2023-823996318 Advies 
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het Besluit deelplafonds 

begroting 2023 waarmee het deelplafond voor paragraaf 2.6 
Ecologische verbindingen en NNN-gronden wordt tijdelijk verlaagd 
van € 1.500.000,00 naar € 1.100.000 ten behoeve van het vast te 
stellen deelplafond voor het Openstellingsbesluit subsidie 
soortenmanagementplannen Zuid-Holland 2023 

2. Vast te stellen het Openstellingsbesluit subsidie 
soortenmanagementplannen Zuid-Holland 2023 met een deelplafond 
van € 400.000,00 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 
Staten worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van het 
Besluit deelplafonds begroting 2023 en het Openstellingsbesluit 
subsidie soortenmanagementplannen Zuid-Holland 2023 met een 
deelplafond van € 400.000,00 

4. Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad in werking treden 
het Besluit tot wijziging van het Besluit deelplafonds begroting 2023 
en het Openstellingsbesluit subsidie soortenmanagementplannen 
Zuid-Holland 2023 met een deelplafond van € 400.000,00 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Besluit tot wijziging 
van het Besluit deelplafonds begroting 2023 en het 
Openstellingsbesluit subsidie soortenmanagementplannen Zuid-
Holland 2023 met een deelplafond van € 400.000,00 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF8 / Baljeu Openstellingsstrategie Kansen voor West III voorjaar 2023 
 

PZH-2023-827646618 Advies 
1.  Vast te stellen de actualisering van de Zuid-Hollandse 

openstellingstrategie voor Kansen voor West III voor het voorjaar 
2023; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 
Openstellingsstrategie Kansen voor West III voorjaar 2023. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF9 / Koning Samenwerkingsovereenkomst Herontwikkeling RIVIUM Capelle 

PZH-2023-828114880 Advies 
1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst Herontwikkeling 

RIVIUM tussen gemeente Capelle aan de IJssel, het 
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en provincie Zuid-
Holland betreffende maatregelen die gemeente en 
Hoogheemraadschap treffen ten behoeve van de bouw van circa 
5.000 woningen en voorzieningen.  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de maatwerkafspraken 
verduurzaming industrie. 

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 mevrouw A.L. (Anne) Koning, 
gedeputeerde voor Wonen en Ruimtelijke Ordening, en de heer E.F.A. 
(Frederik) Zevenbergen, gedeputeerde voor Vergunningverlening, om 
namens de provincie de ‘Samenwerkingsovereenkomst Herontwikkeling 
RIVIUM - Afvalwaterzuivering Kralingse Veer (AWZI)’ te tekenen, waarin 
afspraken worden vastgelegd om de geurcontour van de AWZI zodanig in 
te krimpen dat woningbouw in het naastgelegen gebied Rivium mogelijk 
wordt. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om te 
checken of de bouw van nieuwe woningen gevolgen heeft voor het 
draaien van de molen die er staat. Daar gelden regels/wettelijke 
vereisten voor.  

 
 

CF10 / Stolk Intentieverklaring subsidieaanvraag fieldlab Campus@Sea 2.0 

PZH-2023-828286149 Advies 
1. Aan te gaan de overeenkomst ‘Doorontwikkeling Fieldlab 

Campus@Sea 2.0’ met de gemeente Den Haag. 
2. Vast te stellende brief aan Provinciale Staten over de 

intentieverklaring Doorontwikkeling Fieldlab Campus@Sea 2.0. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de intentieverklaring 

Doorontwikkeling Fieldlab Campus@Sea 2.0. 
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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 een machtiging af te geven 
aan de heer drs. M. Stolk, om de intentieverklaring Doorontwikkeling 
Fieldlab Campus@Sea 2.0 namens de provincie Zuid-Holland te 
ondertekenen. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
 
 


