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Zomerrecesmandaat
volgnr.

rapporteur

RM01

Vermeulen

nummer

PZH-2019-700855974

onderwerp

Beslissing op bezwaar Shell Raffinaderij
Nederland BV van 10-01-2019 tegen besluit van
30-11-2018 tot het opleggen van een last onder
dwangsom

beslissing

Advies:
1. Vast te stellen de bezwaren van Shell Nederland Raffinaderij
B.V. van 10 januari 2019, tegen het besluit van 30 november
2018 tot het opleggen van een last onder dwangsom, conform
het advies van de bezwarencommissie, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit te handhaven met
aanvulling van de motivering ten aanzien van de hoogte van
de dwangsom, waarbij tevens de hoogte van de dwangsom is
aangepast.
2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan (de
gemachtigde van) Shell Nederland Raffinaderij B.V.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op
de bezwaren van Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Besluit 25 juli 2019:
Vastgesteld conform advies

RM01

Smit

PZH-2019-702192824

Beslissing op bezwaar Kemira Rotterdam B.V.
inzake last onder dwangsom

Advies:
1. Vast te stellen de beslissing op de bezwaren van Kemira
Rotterdam B.V. (hierna: Kemira) van 7 maart 2019 tegen het
besluit van 14 februari 2019, tot het opleggen van een last
onder dwangsom, conform het advies van de
bezwarencommissie, ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit te handhaven.
2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan (de
gemachtigde van) Kemira.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op
de bezwaren van Kemira van 14 februari 2019.
Besluit 30 juli 2019
Vastgesteld conform advies

RM01

Smit

PZH-2019-701386025

Beslissing op bezwaarschrift Shell tegen opleggen
last onder dwangsom voor affakkelen

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie, de bezwaren
van Shell Nederland Raffinaderij B.V., van 26 februari
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2.
3.
4.

2019, aangevuld op 2 april 2019, tegen het besluit van 21
januari 2019 tot het opleggen van een last onder dwangsom,
ongegrond te verklaren.
Het bestreden besluit te handhaven onder aanvulling van de
motivering ten aanzien van de hoogte van de dwangsom.
Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan (de
gemachtigde van) Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op
de bezwaren van Shell Nederland Raffinaderij van 26 februari
2019.

Besluit 30 juli 2019
Vastgesteld conform advies
RM01

Smit

PZH-2019-701254231

Beantwoording Statenvragen 3526 FvD Subsidieregeling 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland

Advies:
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3526
Forum voor Democratie inzake de Subsidieregeling 75 jaar
Vrijheid in Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording
van de Statenvragen 3526 Forum voor Democratie inzake de
Subsidieregeling 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland.
Besluit 31 juli 2019
Vastgesteld conform advies

RM01

Smit

PZH-2019-702309670

Beslissing op bezwaar KoreNet Beheer B.V. van
2 juli 2018 tegen het besluit van 20 juni 2018 tot
het opleggen van een last onder dwangsom
wegens het onvergund lozen van met PFOA en
FRD-903 verontreinigd afvalwater.

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie, de bezwaren
van KoreNet Beheer B.V. van 2 juli 2018, aangevuld op 24
augustus 2018, tegen het besluit van 20 juni 2018, tot het
opleggen van een last onder dwangsom, ongegrond te
verklaren.
2. Contrair aan het advies van de bezwarencommissie onder
aanvulling van de last onder dwangsom en voor het overige
het bestreden besluit te handhaven.
3. Toe te kennen proceskostenvergoeding van € 1.024,-.
4. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar tegen
het besluit van 20 juni 2018 tot het opleggen van een last

-3VASTGESTELD 3 SEPTEM BER 2019
Besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van juli en augustus 2019

Zomerrecesmandaat
volgnr.

rapporteur

nummer

onderwerp

beslissing

5.

onder dwangsom.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op
de bezwaren van KoreNet Beheer B.V. tegen het besluit van
20 juni 2018 tot het opleggen van een last onder dwangsom

Besluit 31 juli 2019
Vastgesteld conform advies
RM03

Smit

PZH-2019-703886485

Beantwoording statenvragen 3528 van de VVD
aangaande één loket voor strandondernemers

Advies:
1. Vast te stellen de antwoorden op de statenvragen 3528 van
de VVD, over één loket voor strandondernemers
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording
van de Statenvragen 3528 van de VVD, over één loket voor
strandondernemers
Besluit 8 augustus 2019:
Vastgesteld conform advies

Baljeu

PZH-2019-706022282

Warmtebedrijf Holding B.V. - Vaststellen en
ondertekenen aandeelhoudersbesluit inzake
jaarrekening 2018

Advies:
1. Als aandeelhouder van Warmtebedrijf Holding B.V. om het
aandeelhoudersbesluit vast te stellen waarin is vastgelegd dat
de provincie Zuid-Holland als aandeelhouder van
Warmtebedrijf Holding B.V. instemt met het vaststellen van de
jaarrekening 2018.
Besluit 29 augustus 2019:
Vastgesteld conform advies

