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Vastgesteld 31 augustus 2021 
Besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van juli en augustus 2021  

 
Zomerrecesmandaat 

 
mandaat- 
nummer 

portefeuille- 
houder 

nummer  Onderwerp  Beslissing 

 

          
RM01 Koning PZH-2021-778975859 Beslissing op bezwaar Sita Recycling Services 

West B.V. (SUEZ) inzake opgelegde last onder 
dwangsom voor vliegenoverlast 

Advies:  
1. Ongegrond te verklaren, de bezwaren van SUEZ van 7 mei 

2020 tegen het besluit van 8 april 2020 inzake de last 
onder dwangsom, in afwijking van het advies van de 
bezwarencommissie van 10 augustus 2020. 

2. Her te formuleren de last onder dwangsom in het 
bestreden besluit van 8 april 2020 met kenmerk 
9999148624_99996724515, door de formulering te 
wijzigingen hoe bezwaarde aan de last kan voldoen en hoe 
dit gemeten zal worden. 

3. Toe te kennen het verzoek van Suez tot 
proceskostenvergoeding. 

4. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan 
SUEZ. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing 
op de bezwaren van SUEZ 

 
Besluit 16 juli 2021:  
Vastgesteld conform advies 
 

RM06 Baljeu PZH-2021-781027181 Indienen beroep en voorlopige voorziening 
Bestemmingsplan Forepark-Rhône 

Advies: 
1. In te dienen beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State tegen het bestemmingsplan 
Forepark-Rhône waarbij planonderdelen zijn 
bekendgemaakt die grootschalige detailhandel in strijd 
met het provinciaal beleid planologisch mogelijk maken.  

2. Aan te vragen een verzoek om een voorlopige voorziening 
bij de voorzieningenrechter van de Afdeling 
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Bestuursrechtspraak om inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en de vestiging van ongewenste 
detailhandel te voorkomen. 

3. In handen te stellen de opstelling en indiening van het 
beroep en het verzoek om een voorlopige voorziening van 
de advocaat die opdracht heeft uw college te 
vertegenwoordigen. 

4. Vast te stellen de GS-brief aan PSwaarmee de Statenleden 
over het indienen van het beroep en de voorlopige 
voorziening tegen het bestemmingsplan worden 
geïnformeerd. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel 
tot indiening van beroep en het verzoek om voorlopige 
voorziening tegen het bestemmingsplan Forepark-Rhône 
waarmee grootschalige detailhandel in strijd met het 
provinciaal beleid planologisch mogelijk gemaakt wordt. 
 

Besluit 19 juli 2021:  
Vastgesteld conform advies 
 
 

RM01 De Zoete PZH-2021-781719896 Herstelbesluit m.b.t. de beslissing op het 
bezwaar van Sita Recycling Services West B.V. 
(SUEZ) inzake vliegenoverlast 

Advies 
1. Vast te stellen de gecorrigeerde tekst van de beslissing op 

bezwaar van 16 juli 2021 met kenmerk PZH-2021-
778975859, inzake de opgelegde last onder dwangsom 
aan SUEZ in verband met vliegenoverlast. 

2. Vast te stellen de brief met de gecorrigeerde beslissing op 
bezwaar aan SUEZ. 
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3. Vast te stellen de publieksamenvatting over het 
herstelbesluit met betrekking tot de beslissing op bezwaar 
van SUEZ. 

 
Besluit 19 juli 2021: 
Vastgesteld conform advies 
 

RM01 Zevenbergen PZH-2021-783475617
  

Beslissing op bezwaar van BP Raffinaderij 
Rotterdam BV van 9 april 2021 inzake het 
opleggen van een vijftal dwangsommen 

Advies 
1.    Conform het advies van de bezwarencommissie, de 

bezwaren van BP Raffinaderij Rotterdam B.V. van 9 april 
2021 tegen het besluit van 1 maart 2021 ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven, met 
aanpassing van de grondslag van last 5 van voorschrift 
3.3.2 naar 3.2.2.. 

2.    Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan 
BP Raffinaderij Rotterdam B.V.. 

3.    In te stemmen met het niet openbaar maken van het 
advies van de bezwarencommissie en de brief met de 
beslissing op bezwaar volgens de uitzonderingsgrond van 
de Wet openbaarheid van bestuur artikel 10, lid 1c. 

4.    Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing 
op de bezwaren van BP Raffinaderij Rotterdam B.V. tegen 
het besluit van 1 maart 2021. 

 
Besluit 18 augustus 2021: 
Vastgesteld conform advies 

 
RM06 Zevenbergen PZH-2021-783348744 Pro forma hoger beroep rechtbankuitspraak 

zonnepark Landgoed Leeuwenhorst 
Advies: 
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1.  Indienen van pro forma hoger beroep bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de 
rechtbankuitspraak van 13 juli jl. waarbij de reactieve 
aanwijzing van Gedeputeerde Staten tegen de 
omgevingsvergunning voor de oprichting van een 
zonnepark bij Landgoed Leeuwenhorst te 
Noordwijkerhout is vernietigd.  

2.  Vaststellen de brief over het indienen van het pro forma 
hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State.  

3.  Vaststellen de publiekssamenvatting over het indienen 
van het pro forma hoger beroep bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de 
rechtbankuitspraak van 13 juli jl. waarbij de reactieve 
aanwijzing van Gedeputeerde Staten tegen de 
omgevingsvergunning voor de oprichting van een 
zonnepark bij Landgoed Leeuwenhorst te 
Noordwijkerhout is vernietigd 

 
Besluit 19 augustus 2021: 
Vastgesteld conform advies 
 

 Zevenbergen PZH-2021-783532827 Projectenprogramma Toekomstbeeld Fiets Advies 
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met het 

voorlopige projectenprogramma van het Zuid-Hollands 
Toekomstbeeld Fiets; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting 
Projectenprogramma Toekomstbeeld Fiets. 
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Besluit 20 augustus 2021 
Vastgesteld conform advies. 

RM06 Stolk PZH-2021-783741541 Beroep Bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest 
Oegstgeest 
 

Advies 
1.  In te dienen beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State gericht tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest te Oegstgeest. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel 
om beroep in te dienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State gericht tegen 
het vastgestelde bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest te 
Oegstgeest 

 
Besluit GS 
Vastgesteld conform advies 

   
 


