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RM01 / Stolk Beslissing op bezwaar van Koole Tankstorage Minerals BV inzake het 
opleggen van een zestal lasten onder dwangsom  
 

PZH-2022-810622058 Advies:  
1. Conform het advies van de bezwarencommissie inzake de bezwaren 

van Koole van 17 december 2021 tegen het besluit van 9 november 
2021 tot het opleggen van een zestal lasten onder dwangsom, het 
bestreden besluit te herroepen voor wat betreft de lasten 1, 2 en 3 
en in stand te houden last 4.  

2. In afwijking van het advies van de bezwarencommissie de lasten 5 
en 6 in stand te laten.  

3. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Koole. 
4. Conform het advies van de bezwarencommissie het verzoek van 

Koole om vergoeding van de proceskosten, toe te wijzen.  
5. Te bepalen het advies van de bezwarencommissie en de brief met 

de beslissing op bezwaar volgens de uitzonderingsgrond van artikel 
3.1 in samenhang met artikel 5.1 van de Wet open overheid niet 
openbaar te maken.  

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op 
bezwaar aan Koole. 

 

Besluit Besluit 11 juli 2022:  
Vastgesteld conform advies 
 

 
 

RM03 / Stolk 
 

Beantwoording statenvragen 3866 - Massale bomenkap 
Krimpenerwaard 
 

PZH-2022-811530986 
 

Advies 
1.     Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3866 van 

PvdD over de massale bomenkap Krimpenerwaard;  
2.     Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van 

de Statenvragen 3866 van PvdD over de massale bomenkap 
Krimpenerwaard. 

 

Besluit Besluit 19 juli 2022:  
Vastgesteld conform advies 
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RM01 / Stolk Beslissing op bezwaar van Houweling International B.V, inzake 

oplegging van een zevental lasten onder dwangsom van 22 februari 
2021 
 

PZH-2022-810873014 Advies 
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de bezwaren van 

Houweling International B.V. van 11 maart 2021, inzake het besluit 
van 22 februari 2021, met kenmerk 9999196616_9999936035, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven 
onder aanpassing van last VII.  

2. Vast te stellen dat de nieuwe begunstigingstermijn van last VII zes 
weken na verzending van de beslissing op bezwaar wordt. 

3. Vast te stellen de brief met beslissing op bezwaar aan Houweling 
International B.V.. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op 
bezwaren van Houweling International B.V. tegen het besluit van 
22 februari 2021. 

5. Te bepalen het advies van de bezwarencommissie en de brief met 
de beslissing op bezwaar volgens de uitzonderingsgrond van artikel 
3.1 in samenhang met artikel 5.1 van de Wet open overheid niet 
openbaar te maken.  

 
 

Besluit Besluit 17 juli 2002 
Vastgesteld conform advies 
 

 
 

RM01 / Stolk 
 

Beslissing op bezwaar van Houweling International B.V. inzake de 
invordering van verbeurde dwangsommen 
 

PZH-2022-811138675 Advies 
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de bezwaren van 

Houweling International B.V. van 6 december 2021 inzake het 
besluit van 5 november 2021 met kenmerk 
9999232498_99991087459, ongegrond te verklaren.  

2. Het bestreden besluit te handhaven. 
3. Vast te stellen geen uitstel van betaling te geven. 
4. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar Houweling 

International B.V.. 
5. Te bepalen het advies van de bezwarencommissie en de brief met 

de beslissing op bezwaar volgens de uitzonderingsgrond van artikel 
3.1 in samenhang met artikel 5.1 van de Wet open overheid  niet 
openbaar te maken.  

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op de 
bezwaren van Houweling International B.V. tegen het besluit van 5 
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november 2021. 

 

Besluit Besluit 18 juli 2022 
Vastgesteld conform advies 

 

RM06 / Koning Beroep VBP Bronsgeest 2021 - borging NNN-waarden 
 

PZH-2022-812309045 Advies 
1.    In te dienen beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State gericht tegen het op 22 februari 2022 vastgestelde 
bestemmingsplan Bronsgeest 2021 te Noordwijk. 

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  bestemmingsplan Bronsgeest 
2021 te Noordwijk. 

 

Besluit Besluit 25 juli 2022 
Vastgesteld conform advies 
 

 

RM03 / Stolk Beantwoording Statenvragen 3864 van PvdD met betrekking tot 
Stalbrand Streefkerk  
 

PZH-2022-812271477 Advies 
1.    Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen 3864 van 

PvdD met betrekking tot Stalbrand Streefkerk.  
2.     Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van 

de statenvragen 3864 van PvdD met betrekking tot Stalbrand 
Streefkerk. 

 

Besluit Besluit 25 juli 2022 
Vastgesteld conform advies 
 

 

RM03 / De Zoete Beantwoording statenvragen 3870 van FvD met betrekking tot 
Cybersecurity provincie Zuid-Holland 
 

PZH-2022-812667499 Advies 
1. Vast te stellen de beantwoording van de schriftelijke vragen 3870 

FvD Cybersecurity provincie Zuid-Holland; 
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 

Beantwoording schriftelijke vragen 3870 FvD Cybersecurity 
provincie Zuid-Holland. 

 

Besluit Besluit 4 augustus 2022 
Vastgesteld conform advies 




