
Vergadering B&W d.d. : 1 maart 2022 
Pagina : 1 van 3 

 
 
 
 
 

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 1 maart 2022 aanvangstijd: 10:00 uur. 
 Aanwezig 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

De heer W.M. van Esch gemeentesecretaris 

De heer D.A. Markwat wethouder Ruimte & Wonen 

De heer P. Feller wethouder Financiën 

De heer B.J. Bruggeman 
 

wethouder Sociaal Domein 
 Mevrouw T.C. Both-Verhoeven wethouder Economische Zaken 

Afwezig 

De heer D.A. Markwat wethouder Ruimte & Wonen 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 1 maart 2022. Agenda B&W d.d. 1 maart 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -22-140072/19051 
Wethouder Markwat 

Beantwoording vragen aanvullend 
onderzoek staalslakken.  

De beantwoording van milieudienst DCMR op de 
aanvullend gestelde vragen over het onderzoek naar 
de staalslakken delen met de gemeenteraad middels 
een raadsbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -22-140865/19058 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Wijzigingen statuten en benoeming 
commissarissen.  

1. Akkoord gaan met het concept herziening statu-
ten UFA N.V.; 

2. Akkoord gaan met de herbenoeming van de 
voorgestelde commissarissen. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken   

2.3  Z -21-129941/19063 
Burgemeester 
Grootenboer-Dubbelman 

Uitspraak Raad van State inzake 
opgelegde last onder dwangsom met 
betrekking tot verhuur van reguliere woning 
voor recreatieve doeleinden in 
Goedereede.  

Uitspraak voor kennisgeving aannemen. Conform advies besloten. 
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2.4  Z -22-140601/19021 
Burgemeester 
Grootenboer-Dubbelman 

Aanwijzing onbezoldigd ambtenaart (inhuur 
afval-BOA).  

1. Akkoord gaan met inhuur afval-BOA als onbe-
zoldigd ambtenaar als bedoeld in artikel 2, aan-
hef en onder d, van het Uitvoeringsbesluit Amb-
tenarenwet 2017; 

2. Dit besluit tevens ter instemming voor te leggen 
aan de lokale driehoek; 

3. Aanwijzingsbesluit publiceren. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -21-135747/18709 
Wethouder Markwat 

Stukken inzake principeverzoek  Dwarsweg 
te Ooltgensplaat.  

1. In principe medewerking verlenen aan het wijzi-
gen van de bestemming van ‘Agrarisch’ naar  
‘Bedrijf’; 

2. Verzoeker door middel van een brief informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -21-137562/19052 
Wethouder Markwat 

Ingediende zienswijzen tegen het 
voornemen om een omgevingsvergunning 
te verlenen voor een mobiele puinbreker, 
voor de opslag en compostering van 
groenafval en voor de opslag van grond en 
een grondbank te Nieuwe Tonge.  

1. Ingediende zienswijzen niet- ontvankelijk, res-
pectievelijk gegrond en voor het overige 
ongegrond verklaren; 

2. Aangevraagde omgevingsvergunning verlenen. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -22-140059/18997 
Wethouder Markwat 

Bestemmingsplan Oudelandsedijk te 
Nieuwe-Tonge.  

1. Het bestemmingsplan Oudelandsedijk te Nieu-
we-Tonge zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.NWTOudeldijk10a-BP20 in ont-
werp ter inzage leggen; 

2. Instemmen met Anterieure Exploitatieovereen-
komst. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -22-140958/19065 
Wethouder Markwat 

Brief principeverzoek bedrijfsruimten 
korendreef.  

1. Geen medewerking te verlenen aan het principe-
verzoek voor het realiseren van flexibele bedrijfs-
ruimten met ondersteunende functies (kantoor 
en/of showroom) op de nog beschikbare kavels 
1, 2 en 4 aan de Korendreef; 

2. In gesprek te gaan met de grondeigenaar om de 
beslissing toe te lichten en te bespreken of er 
wellicht gezocht kan worden naar een meer pas-
sende invulling van de locatie. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -22-140863/19053 
Burgemeester 
Grootenboer-Dubbelman 

Technische vragen TV.22.07 Aanrijtijden 
ambulances op Goeree-Overflakkee.  

U wordt voorgesteld om de raad conform een raads-
brief te antwoorden. 

Conform advies besloten. 
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2.10  Z -18-102848/19042 
Wethouder Markwat 

Voortgang erfgoedlijnprojecten - financiële 
status projecten - van 2021 naar 2022.  

Kennisnemen Voortgang erfgoedlijnprojecten - finan-
ciële status projecten - van 2021 naar 
2022. 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d.   / 

     

4  Uitnodigingen:  / 

  1. Mail uitnodiging Matthäus Passion d.d. 27 maart 2022. Burgemeester 

  a. Brief uitnodiging Matthäus Passion d.d. 27 maart 2022.  

  2. Mail vooraankondiging uitnodiging 1 april viering te Brielle. VKA 

  a. Officiële uitnodigingsbrief.  

     

5  Ter informatie:   

  1. Bezoek aan de Slikken. College gaat. 

     

6  Rondvraag.   

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 22 februari 2022. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2022. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


