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Vaststelling verrekening tussen Hellevoetsluis en
Nissewaard over grenscorrectie Oudenhoorn.
Geachte colleges,
Provinciale Staten hebben op 8 november 2017 de Herindelingsregeling grenscorrectie
Nissewaard en Hellevoetsluis vastgesteld. Met dit besluit is de woonplaats Oudenhoorn met
ingang van 1 januari 2018 in de gemeente Hellevoetsluis komen te liggen.
In artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a. van de Wet algemene regels herindeling is
bepaald dat, indien een verrekening dient plaats te vinden, Gedeputeerde Staten van de
betrokken provincie het bedrag en, zo nodig, de wijze van betaling vaststellen. Dit artikel is ook
van toepassing op de hiervoor genoemde grenscorrectie tussen Hellevoetsluis en Nissewaard.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het

Bijgevoegd treft u het besluit van ons college aan. Dit besluit wordt gepubliceerd in het
Provinciaal Blad van 28 november 2018. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na
de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.
Bezwaarprocedure en schorsing
U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken,

De parkeerruimte voor

volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij
Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat, Provinciehuis, Postbus 90602, 2509 LP Den
Haag onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de envelop en het

auto’s is beperkt.

bezwaarschrift.

provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaarschrift de werking
van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als bezwaar is ingesteld - ingevolge artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Prins
Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag.
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Wij verzoeken u een kopie van het verzoek om een voorlopige voorziening toe te zenden aan
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
plv. secretaris,

plv.voorzitter,

drs. G.M. Smid-Marsman

F. Vermeulen

Bijlagen:

- Besluit Gedeputeerde Staten vaststelling bedrag verrekening grenscorrectie Oudenhoorn
Afschrift aan:

- raad van de gemeente Hellevoetsluis
- raad van de gemeente Nissewaard
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