
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 21 MAART 2023 
 

Besluitenlijst van de vergadering 14 maart 2023 vastgesteld. 
 
 

 

 

A1 / Koning Bestuursovereenkomst Binckhorst 
 

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. 

 
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 Vastgesteld conform advies. 

 
 

A2 / Koning Recreatieparken Beau Rivage I en II, Zomerlust, Kromme Mijdrecht, Sans 
Souci en Dolce Vita in Nieuwkoop 
 

PZH-2023-824503851 Advies 
1. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten als beantwoording 

op motie 1032. 
2. Vast te stellen de GS brief aan de gemeente Nieuwkoop met 

betrekking tot permanente bewoning van recreatiewoningen. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de permanente 

bewoning van recreatiewoningen.  
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

A3 / Baljeu Aangaan Uitvoeringsconvenant JTF 2021-2027 Groot-Rijnmond tussen 
Gemeente Rotterdam en Regio Groot-Rijnmond 
 

PZH-2023-828195607 Advies 
1.  Aan te gaan het Uitvoeringsconvenant JTF 2021-2027 Groot-

Rijnmond tussen Gemeente Rotterdam en Regio Groot-Rijnmond; 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over Uitvoeringsconvenant 

JTF 2021-2027 Groot-Rijnmond tussen Gemeente Rotterdam en Regio 
Groot-Rijnmond; 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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A4 / Koning Terugkoppeling GS BO huisvesting vergunninghouders 
 

PZH-2023-828591124 Advies 
1. Vast te stellen de brief waarmee de terugkoppeling ter kennisneming 

wordt doorgezonden naar gemeente Barendrecht; 
2. Vast te stellen de brief waarmee de terugkoppeling ter kennisneming 

wordt doorgezonden aan gemeente Goeree-Overflakkee; 
3. Vast te stellen de brief waarmee Gedeputeerde Staten, Provinciale 

Staten informeert over de verzending van de terugkoppelingsbrieven 
aan de twee gemeenten.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij dit GS-voorstel, 
GS brieven terugkoppeling bestuurlijk overleg huisvesting 
vergunninghouders. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan Provinciale Staten toe te voegen: 
- Nadere duiding waarom de bouw van flexwoningen niet sneller gaat 

dan het huidige tempo; 
- Aanvullende informatie over het reeds doorlopen traject. 

 
 

A5 / Baljeu Verkenning mogelijk deelname in het netwerkbedrijf Stedin 
 

PZH-2023-828324864 Advies 
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de verkenning 

naar mogelijke deelname in het netwerkbedrijf Stedin; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verkenning naar 

mogelijke deelname in het netwerkbedrijf Stedin 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- In het GS-voorstel het dekkingsvoorstel ‘Ambitie 3 – Schone Energie 

voor iedereen’ te verwijderen; 
- In de brief aan Provinciale Staten: 

o Aan het begin van de brief de energietransitie sterker te 
benoemen als reden mogelijke deelneming; 

o Aan het begin van de brief het belang van voldoende 
stroomcapaciteit te benadrukken alsmede de problematiek te 
benoemen van energiecongestie voor ons vestigingsklimaat, 
woningbouw en dergelijke; 

o Onderaan de brief te herhalen dat er nog geen besluit tot 
deelneming is genomen en dat het college nog terugkomt bij 
Provinciale Staten over de uitkomst van de verkenning; 

o Wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen; 
- Na te gaan of en zo ja in welke vorm de brief van Stedin bij de 

stukken kan worden gevoegd en het besluit waar nodig hierop aan 
te passen. 
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A6 / Potjer Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda voorjaar 2023 
 

PZH-2023-828890105 Advies 
1 . Vast te stellen de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda 

Omgevingsbeleid voorjaar 2023” waarin actualisaties zijn opgenomen 
ten aanzien van wijzigingen en ontwikkelingen van het 
Omgevingsbeleid. 

2.  Vast te stellen de brief aan PS, waarin zij geïnformeerd worden over 
de “Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid 
voorjaar 2023”. 

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 
“Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid 
voorjaar 2023”. 

 

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

 
 

CF1 / Koning Woonbarometer 2022 
 

PZH-2023-826729083 Advies 
1. Vast te stellen in digitale vorm de Woonbarometer 2022. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee 

Gedeputeerde Staten de Woonbarometer 2022 ter informatie aan 
Provinciale Staten aanbiedt. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Woonbarometer 
2022. 

 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Het GS-voorstel te wijzigen dat het college kennis neemt van de 

Woonbarometer in plaats van dat zij deze vaststelt; 
- Aan de brief aan Provinciale Staten toe te voegen nadere duiding 

waarom het inwonersaantal groeit; namelijk dat dit met name door 
arbeidsmigratie komt. 

 
 

CF2 / Koning Niet inzetten van doorzettingsmacht voor wandelroute Krimpenerwaard 
 

PZH-2023-827776754 Advies 
1. Vast te stellen de brief waarin GS aangeeft geen 'doorzettingsmacht' 

in te willen zetten voor de realisatie van een wandelroute in de 
Krimpenerwaard; 

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten 
geïnformeerd worden over het besluit om geen 'doorzettingsmacht' 
in te zetten voor een wandelroute in de Krimpenerwaard; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit om geen 
'doorzettingsmacht' in te zetten voor een wandelroute in de 
Krimpenerwaard.  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 
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CF3 / Baljeu Brief LTO Noord Verzoek om LER in het kader van de 
Oevergrondwaterwinning Oasen 
 

PZH-2023-828404520 Advies 
1. Vast te stellen de brief aan LTO Noord waarin kenbaar wordt gemaakt 

dat naast het MER voor de nieuwe oevergrondwaterwinning van 
Oasen geen Landbouw Effect Rapportage (LER) wordt uitgevoerd 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan LTO Noord 
waarin kenbaar wordt gemaakt dat naast het MER voor de nieuwe 
oevergrondwaterwinning van Oasen geen Landbouw Effect 
Rapportage (LER) wordt uitgevoerd 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF4 / Stolk Ontwikkelingen Nationaal Groeifonds en Regiodeals 
 

PZH-2023-828862284 Advies 
1.  Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de 

ontwikkelingen van het Nationaal Groeifonds en de Regio Deals; 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ontwikkelingen van 

het Nationaal Groeifonds en de Regio Deals. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

CF5 / Stolk Srg wijziging paragraaf 2.18, toevoeging paragraaf 2.19 en besluiten 
deelplafonds 
 

PZH-2023-825728962 Advies 
1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling groen 

Zuid-Holland 2016 waarmee paragraaf 2.19 Landbouwadvies wordt 
toegevoegd en omissies worden hersteld 

2. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het Besluit deelplafonds 
begroting 2023 waarmee het deelplafond voor paragraaf 2.2 
Verduurzaming landbouw met agrarische structuurversterking wordt 
verlaagd van € 200.000 naar € 170.000 ten behoeve van het vast te 
stellen deelplafond voor paragraaf 2.19 Landbouwadvies 

3. Vast te stellen het Besluit deelplafond Landbouwadvies waarmee 
voor paragraaf 2.19 Landbouwadvies het deelplafond van € 30.000 
wordt vastgesteld  

4. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van het Besluit deelplafond 
paragraaf 2.18 waterinfiltratiesystemen en 
verduurzamingmaatregelen in veenweidegebieden waarmee de 
datum van inwerkingtreding wordt gewijzigd in 6 juli 2023 

5. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale 
Staten worden geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van de 
Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, het Besluit tot wijziging 
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van het Besluit deelplafonds begroting 2023,het Besluit deelplafond 
Landbouwadvies en het Besluit tot wijziging van het Besluit 
deelplafond paragraaf 2.18 waterinfiltratiesystemen en 
verduurzamingsmaatregelen in veenweidegebieden 

6. Te bepalen dat na publicatie in het Provinciaal Blad in werking treden 
het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 
2016, het Besluit tot wijziging van het Besluit deelplafonds begroting 
2023, het Besluit deelplafond Landbouwadvies en het besluit tot 
wijziging van het Besluit deelplafond paragraaf 2.18 
waterinfiltratiesystemen en verduurzamingsmaatregelen in 
veenweidegebieden 

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Besluit tot wijziging 
van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, het Besluit tot 
wijziging van het Besluit deelplafonds begroting 2023, het Besluit 
deelplafond Landbouwadvies en het Besluit tot wijziging Besluit 
deelplafond paragraaf 2.18 waterinfiltratiesystemen en 
verduurzamingsmaatregelen in veenweidegebieden 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 

SV1 / Baljeu Beantwoording Statenvragen 3916 van de SP Aanhoudende grote 
problemen veer Maassluis-Rozenburg 
 

PZH-2023-828921318 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3916 van 

de SP met betrekking tot ‘Aanhoudende grote problemen veer 
Maassluis-Rozenburg’. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de 
schriftelijke vragen 3916 van de SP met betrekking tot ‘Aanhoudende 
grote problemen veer Maassluis-Rozenburg’. 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV2 / Baljeu Beantwoording statenvragen 3925  PvdD - Natuurvergunningen 
agrariërs 
 

PZH-2023-827141908 Advies 
1.  Vast te stellen Beantwoording Statenvragen 3925 PvdD 

Natuurvergunningen agrariërs; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij Beantwoording 

Statenvragen 3925 PvdD Natuurvergunningen agrariërs. 
 

Besluit Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om: 
- Bij het antwoord op vraag 4 de dubbeling te verwijderen; 
- Bij het antwoord op vraag 11 de passage over gedogen te 

verwijderen en de benadrukken dat het hebben van een 
vergunning leidend is; 

- Bij het antwoord op vraag 12 deze met ‘Ja’ te beantwoorden en 
toe te voegen dat natuurherstel de hoogste prioriteit heeft. 
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SV3 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3930 - Bereikbaarheid Haagse regio 11 
maart 
 

PZH-2023-829046647 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3930 van de VVD met 

betrekking tot de bereikbaarheid van de Haagse regio 11 maart; 
2.   Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording 

Statenvragen 3930 van de VVD met betrekking tot de bereikbaarheid 
van de Haagse regio 11 maart 

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 

SV4 / Zevenbergen Beantwoording Statenvragen 3931 PvdA - Groenlinks Samenwerking 
met Flitsmeister 
 

PZH-2023-829101741 Advies 
1.  Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3931 PvdA 

Groenlinks Samenwerking van de provincie met Flitsmeister 
2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij beantwoording 

Statenvragen 3931 PvdA Groenlinks Samenwerking van de provincie 
met Flitsmeister  

 

Besluit Vastgesteld conform advies. 

 
 


