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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 8 maart 2022 aanvangstijd: 09:00 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 
 Afwezig 

Mevrouw T.C. Both-Verhoeven wethouder Economische Zaken 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 8 maart 2022. Agenda B&W d.d. 8 maart 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -18-96732/19036 
Wethouder Markwat 

Instemmen met gebiedsontwikkeling Eerste 
Bekading met koop-ontwikkelovereenkomst.  

1. Instemmen met het Definitief schetsontwerp 
Heerlijk Haringvliet en het Ambitiedocument 
als basis voor de Gebiedsontwikkeling Eerste 
Bekading – Heerlijk Haringvliet; 

2. Instemmen met de verkoop aan en realisatie 
door de geselecteerde partij en daartoe de 
koop- en ontwikkelovereenkomst sluiten; 

3. De meerwaarde uit deze grondtransactie is 
bestemd voor de aanleg van het recreatief 
routenetwerk Noordrand, traject Eerste Beka-
ding; Te zijner tijd zal hiervoor aan de raad 
worden voorgesteld het positieve resultaat 
toe te voegen aan de Reserve 
Gebiedsontwikkeling Noordrand; 

4. De gemeenteraad na ondertekening van de 
overeenkomst via een raadsbrief en presen-
tatie informeren over de Gebiedsontwikkeling 
Eerste Bekading-Heerlijk Haringvliet. 

Conform advies besloten, waarbij wet-
houder Bruggeman geacht wenst te 
worden te hebben tegengestemd. 
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Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

2.2  Z -21-
137600/19071 
Wethouder Markwat 

Advies commissie bezwaarschriften inzake 
bezwaren tegen verleende omgevings-
vergunning voor het realiseren van dertien 
hotelkamers in een pand in Goedereede.  

1. Conform advies van de commissie bezwaar-
schriften, de bezwaren niet-ontvankelijk, res-
pectievelijk gegrond verklaren conform een 
voorbeeld concept-besluit; 

2. Verleende omgevingsvergunning bij de be-
slissingen op bezwaar intrekken; 

3. Uitgebreide voorbereidingsprocedure starten 
d.m.v. een ontwerpbesluit dat strekt tot 
weigering van de aangevraagde vergunning. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -21-
129640/19057 
Wethouder Markwat 

Advies Vliedpark betreffende verlichting en 
toiletvoorziening.  

1. Instemmen met het voorstel qua kosten voor 
het aanbrengen ondergrondse infrastructuur 
ten behoeve van camera´s; 

2. Instemmen met het voorstel betreffende aan-
vullende verlichting inclusief beheerkosten; 

3. Instemmen met het voorstel betreffende toi-
letvoorziening inclusief beheerkosten; 

4. Instemmen met de herstelwerkzaamheden 
aan skatebaan en fitnesstoestel; 

5. De financiële consequenties mee te nemen bij 
het opstellen van de eerste tussentijdse 
rapportage 2022. 

Conform advies besloten. 

     

2.4  Z -22-
140046/18944 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Vaststellen Privacy Protocol Ondermijning.  Verzocht wordt om het Privacy Protocol Onder-
mijning vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.5  Z -21-
134783/19091 
Wethouder Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan 'Battenoord te 
Nieuwe-Tonge.  

1. De gemeenteraad adviseren het bestem-
mingsplan “Battenoord te Nieuwe-Tonge” zo-
als vervat in 
NL.IMRO.1924.NWTBattenoord13-BP30 vast 
te stellen; 

2. De gemeenteraad voorts te adviseren geen 
Exploitatieplan vast te stellen. 

Conform advies besloten. 
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2.6  Z -21-

133034/19102 
Wethouder Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan 'Zandweg te Den 
Bommel'.  

1. Kennis nemen van nota van zienswijzen en ge-
meenteraad adviseren deze vast te stellen; 

2. De gemeenteraad adviseren het bestemmingsplan 
“Zandweg te Den Bommel” zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.DBZandweg5-NBP30, gewijzigd 
vast te stellen; 

3. De gemeenteraad verder te adviseren geen Ex-
ploitatieplan vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.7  Z -19-
114794/18723 
Wethouder Markwat 

Ontwerpbestemmingsplan Snackbar Vlasakker 
Sommelsdijk ter inzage leggen.  

1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 
‘Snackbar Vlasakker Sommelsdijk’ met IMRO co-
dering NL.IMRO.1924.SDVlasakker-BP20; 

2. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Snackbar Vlasak-
ker Sommelsdijk’ voor de duur van 6 weken ter in-
zage leggen; 

3. Instemmen met de Concept Anterieure Overeen-
komst Snackbar Vlasakker Sommelsdijk. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -21-
139207/18793 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Aanschaf waterwagens voor districten Oost en 
West.  

1. Een krediet beschikbaar te stellen voor de aan-
schaf van twee waterwagens t.b.v. de 
buitendienst; 

2. Het benodigde krediet te verwerken in de eerste 
tussentijdse rapportage 2022. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -22-
141071/19107 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Beantwoording verzoek tafelaars Stad 
Aardgasvrij.  

1. Een brief ter beantwoording namens het College 
van Burgemeester en Wethouders versturen door 
Wethouder Both Verhoeven naar de tafelaars van 
Stad Aardgasvrij; 

2. Een afschrift van deze brief ter informatie delen 
met de gemeenteraad. 

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -21-
136180/19075 
Wethouder Markwat 

Vaststellen bestemmingsplan Landgoederen 
Johannispolderseweg Middelharnis.  

1. De gemeenteraad adviseren het bestemmingsplan 
“Landgoederenzone Johannespolder” zoals vervat 
in NL.IMRO.1924.MDHLandgoedJP-BP30 vast te 
stellen; 

2. De gemeenteraad verder te adviseren geen exploi-
tatieplan vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -13-07158/19095 
Wethouder Markwat 

Werkzaamheden Natuurmonumenten 
Zuiderdiepgorzen.  

1. De brief van Natuurmonumenten inzake de ge-
plande impuls Zuiderdiepgorzen voor 
kennisgeving aannemen; 

2. De brief ter kennisname doorsturen naar de ge-
meenteraad. 

Conform advies besloten. 
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2.12  Z -22-
140594/19084 
Wethouder 
Bruggeman 

Schriftelijke vragen Groep Jan Zwerus inzake 
Hobbemastraat en samenwerking gemeente 
Nissewaard.  

Conform een raadsbrief de gestelde vragen van Groep 
Jan Zwerus inzake de 
noodopvang Hobbemastraat en de samenwerking ge-
meente Nissewaard beantwoorden. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -20-
120340/18331 
Wethouder Both-
Verhoeven 

Aanvraag extra krediet aanleg duiker Pascal te 
Middelharnis.  

Beschikbaar stellen van het aangevraagde krediet 
voor de aanleg van de duiker, achterzijde 
Pascal te Middelharnis. 

Conform advies besloten. 

     

2.14  Z -21-
136200/18889 
Wethouder Feller 

Normenkader 2021.  1. Het normenkader 2021 (zowel intern als extern) 
van de gemeente Goeree-Overflakkee in het kader 
van de rechtmatigheid vast te stellen; 

2. Het normenkader 2021 ter kennisname aan te bie-
den aan de gemeenteraad middels 
een raadsbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -21-
130562/18194 
Wethouder Markwat 

Principeverzoek bouwen schuur perceel tussen 
Langedijk, Noordweg  en Vrijheidsweg Ouddorp.  

1. In principe medewerking verlenen met het bouwen 
van een schuur; 

2. Verzoeker door middel van een brief informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -22-
139709/19113 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake 
horecaprotest 15 januari 2022.  

Een raadsbrief met de beantwoording van de schrifte-
lijke vragen van de PvdA naar 
aanleiding van de protestactie van 15 januari 2022 
verzenden. 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -22-
140659/19098 
Wethouder Markwat 

Verzoek omzetten bedrijfsbestemming naar 
woonbestemming Korteweegje te Dirksland.  

1. In principe medewerking verlenen aan het omzet-
ten van de bedrijfsbestemming naar 
woonbestemming; 

2. Aanvrager informeren over genomen principebe-
sluit, door middel van een brief. 

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 10 maart 2022.   

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Mail Zeeuwse Gronden d.d. 2 maart 2022. Vka. 

a. Uitnodiging voorjaarsborrel d.d. 21 maart 2022.  
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5  Ter informatie:   

  1. Mail d.d. 14 februari 2022 inzake verzonden brief missie college van Dijkgraaf en Heemraden van 
waterschap Hollandse Delta. 

Vka. 

  a. Brief GO digitaal inzake Missie college van dijkgraaf en heemraden d.d. 25 januari 2022.  

  2. Mail tour de force zet de fiets op 1 d.d. 1 maart 2022. Vka. 

  a. Oproep zet de fiets op 1.  

  b.  Bijdrage fiets aan maatschappelijke opgaven.  

  3. Mail offerte Necker van Naem d.d. 2 maart 2022. Vka. 

  a. Korte offerte externe toets verplaatsing markt Goeree-Overflakkee.  

     

6  Rondvraag.   

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 1 maart 2022. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 maart 2022. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


