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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 16 november 2021, 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 
 Mevrouw T.C. Both-Verhoeven wethouder Economische Zaken 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 16 november 2021. Agenda B&W d.d. 16 november 2021  
vaststellen. 

Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -19-
109554/18373 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Tussenevaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 
2019-2022  

Kennis te nemen van de tussenevaluatie van 
het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 en er 
mee instemmen om de gemeenteraad over de 
uitkomsten te informeren.  

Aangehouden tot volgende week. 

     

2.2  Z -21-
137851/18495 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Juridisch/planologisch kader met betrekking 
tot het realiseren van tijdelijke noodopvang 
op een schip aan het Havenhoofd te 
Middelharnis  

1. Na het sluiten van de bestuursovereenkomst, 
gedoogbeschikking afgeven. 

2. De raad schriftelijk informeren.  

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -21-
135167/18243 
Wethouder Feller 

Beroep op verjaring grond te Middelharnis  1. Het beroep op verjaring afwijzen. 
2. De erfdienstbaarheid erkennen. 
3. Verbod borden plaatsen. 

Conform advies besloten. 
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Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

4. Handhaven op grondgebruik.  

     

2.4  Z -20-
119720/18487 
Wethouder Feller 

Heroverweging afwijzing verzoek verkoop 
grond te Dirksland  

1. Het heroverwegingsverzoek tot verkoop van 
de grond opnieuw afwijzen. 

2. De afwijzingsbrief verzenden.  

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -16-
72253/18496 
Wethouder Feller 

Voortgang aanbesteding 
haalbaarheidsonderzoek Oostelijke 
randweg Middelharnis  

Instemmen met de raadsbrief. 
 

Conform advies besloten. 

     

2.6  Z -21-
132143/18297 
Wethouder 
Markwat 

Advies principeverzoek Energypark Oude 
Tonge  

1. In principe medewerking verlenen aan het 
plan van Greenpoint 
Ontwikkelingsmaatschappij B.V. met 
betrekking tot het realiseren van een 
proeffabriek voor de productie van groene 
waterstof. 

2. Geen medewerking verlenen aan Global 
Tankcontainer Services B.V. met betrekking 
tot het realiseren van een containerterminal.  

Conform advies besloten waarbij de raadsbrief 
dient te worden aangepast waarvoor machtiging 
wordt verleend aan de wethouders Markwat en 
Both. 

     

  Conformstukken   

2.7  Z -21-
133429/18405 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Verlenging van de begunstigingstermijn 
voor permanente bewoning van een 
recreatiewoning te Ooltgensplaat  

De begunstigingstermijn verlengen tot 1 maart 
2022, conform concept besluiten.  

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -21-
133567/18417 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Beslissing op bezwaar last onder 
bestuursdwang  

1. Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit 
van 11 mei 2021 ongegrond te verklaren. 

2. Dit bestreden besluit, na verbetering van de 
motivering, in stand te laten, met dien 
verstande dat met inachtneming van de 
uitspraak van de voorzieningenrechter van 
21 juni 2021 de begunstigingstermijn tot en 
met 19 juli 2021 wordt verlengd. 

3. Het verzoek tot vergoeding proceskosten af te 
wijzen.  

Conform advies besloten. 
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2.9  Z -21-
135169/18450 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Beslissing op bezwaarschrift opleggen last 
onder dwangsom  

1. Het bezwaar ongegrond te verklaren. 
2. Het bestreden besluit in stand te laten, met 

dien verstande dat de begunstigingstermijn 
wordt vastgesteld op een termijn van drie 
maanden nadat de beslissing op bezwaar 
aan bezwaarden op de voorgeschreven wijze 
bekend is gemaakt.  

Conform advies besloten. 

     

2.10  Z -21-
137613/18453 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Aanwijzing toezichthouders BAMM-Security 
1 november t/m 31 december 2021  

1. De medewerkers van BAMM-Security 
aanwijzen als toezichthouder op grond van de 
APV én als onbezoldigd ambtenaar als 
bedoeld in artikel 2, aanhef en onder d, van 
het Uitvoerings-besluit Ambtenarenwet 2017 
van 1 november t/m 31 december 2021. 

2. Beide aanwijzingsbesluiten publiceren.  

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -21-
132318/18458 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

Aanvraag prestatiesubsidie 2022 
Ouddorpse Reddingsbrigade  

1. Over te gaan tot subsidieverlening aan de 
ORB ten behoeve van het subsidiejaar 2022. 

2. De beschikking aan de ORB te sturen. 
3. De uitvoeringsovereenkomst aan de ORB toe 

te sturen met het verzoek om deze 
ondertekend te retourneren.  

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -21-
137623/18459 
Burgemeester 
Grootenboer-
Dubbelman 

aanwijzing toezichthouders ROXY Security 
jaarwisseling 2021-2022  

1. De medewerkers van ROXY Security 
aanwijzen als toezichthouder op grond van de 
APV én als onbezoldigd ambtenaar als 
bedoeld in artikel 2, aanhef en onder d, van 
het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 
voor vrijdag 31 december 2021 en zaterdag 
1 januari 2022. 

2. Beide aanwijzingsbesluiten publiceren.  

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -21-
137715/18489 
Burgemeester 
Grootenboer-

Besluiten om een last onder 
bestuursdwang op te leggen 

Besluiten om: 
1. een last op te leggen, inhoudende het binnen 

twaalf weken na verzenddatum brief last 
onder bestuursdwang, verwijderen en 

Conform advies besloten. 
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Dubbelman verwijderd houden van het in strijd met artikel 
2.1, eerste lid, onder b van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 
samenhang met de planregels aanleggen van 
een zandwal hoger dan 1 m aan de voorzijde 
van de woning op het perceel Koolweg te 
Ouddorp, kadastraal bekend als zijnde 
Ouddorp, sectie H, nummer 601, zulks op 
verbeurte van een dwangsom van 
€ 15.000,00 ineens indien niet voor het einde 
van de begunstigingstermijn uitvoering is 
gegeven aan de last; 

2. een last op te leggen, inhoudende het binnen 
twaalf weken verwijderen en verwijderd 
houden van de in strijd met artikel 2.1, eerste 
lid, onder b, c en d van de Wabo in 
samenhang met de planregels opgerichte 
keerwand op het perceel Koolweg te 
Ouddorp, kadastraal bekend als zijnde 
Ouddorp, sectie H, nummer 593, zulks op 
verbeurte van een dwangsom van 
€ 15.000,00 ineens indien niet voor het einde 
van de begunstigingstermijn uitvoering is 
gegeven aan de last; 

3. een last op te leggen, inhoudende het binnen 
twaalf weken na de verzenddatum van deze 
brief verwijderen en verwijderd houden van 
de in strijd met artikel 2.1, eerste lid, onder c 
Wabo in samenhang met de planregels 
neergelegde stelconplaten op het perceel 
Koolweg te Ouddorp, kadastraal bekend als 
zijnde Ouddorp, sectie H, nummer 593, zulks 
op verbeurte van een dwangsom van 
€ 15.000,00 ineens indien niet voor het einde 
van de begunstigingstermijn uitvoering is 
gegeven aan de last; 

4. een last op te leggen, inhoudende het binnen 
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twaalf weken na de verzenddatum van deze 
brief dichtleggen resp. hergraven van de in 
strijd met artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo 
in samenhang met de planregels huidige 
resp. oude poel op het perceel Koolweg te 
Ouddorp, kadastraal bekend als zijnde 
Ouddorp, sectie H, nummer 593, zulks op 
verbeurte van een dwangsom van 
€ 15.000,00 ineens indien niet voor het einde 
van de begunstigingstermijn uitvoering is 
gegeven aan de last; 

5. een last op te leggen, inhoudende het binnen 
twaalf weken verwijderen en verwijderd 
houden van de in strijd met artikel 2.1, eerste 
lid, onder b en c van de Wabo in samenhang 
met de planregels aangelegde zandwal aan 
de noordzijde op het perceel Koolweg te 
Ouddorp, kadastraal bekend als zijnde 
Ouddorp, sectie H, nummer 593, zulks op 
verbeurte van een dwangsom van 
€ 15.000,00 ineens indien niet voor het einde 
van de begunstigingstermijn uitvoering is 
gegeven aan de last; 

6. een last op te leggen, inhoudende het binnen 
twaalf weken verwijderen en verwijderd 
houden van de in strijd met artikel 2.1, eerste 
lid, onder b en c van de Wabo in samenhang 
met de planregels aangelegde dwarszandwal 
op het perceel Koolweg te Ouddorp, 
kadastraal bekend als zijnde Ouddorp, sectie 
H, nummer 593, zulks op verbeurte van een 
dwangsom van € 15.000,00 ineens indien niet 
voor het einde van de begunstigingstermijn 
uitvoering is gegeven aan de last; 

7. een last op te leggen, inhoudende het binnen 
twaalf weken verwijderen en verwijderd 
houden van de in strijd met artikel 2.1, eerste 
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lid, onder b en c van de Wabo in samenhang 
met de planregels aangebrachte grondopslag 
met duinzand voor de berging en de 
aangebrachte grond voor de keerwand op het 
perceel Koolweg te Ouddorp, kadastraal 
bekend als zijnde Ouddorp, sectie H, nummer 
593, zulks op verbeurte van een dwangsom 
van € 15.000,00 ineens indien niet voor het 
einde van de begunstigingstermijn uitvoering 
is gegeven aan de last.  

     

2.14  Z -21-
136910/18493 
Wethouder Both-
Verhoeven 

schriftelijke vragen fractie EVV inzake 
Smart Water / EVV  

Instemmen met de beantwoording van de 
raadsvragen zoals weergegeven in de 
raadsbrief en deze doorsturen naar de 
gemeenteraad.  

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -21-
131730/18280 
Wethouder 
Bruggeman 

Subsidieaanvraag 2022 Stichting CJG 
Rijnmond  

1. Stichting CJG Rijnmond voor de periode van 
1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 
een subsidie verlenen ten behoeve van de 
uitvoering van het overeengekomen 
basispakket en aanvullend preventief pakket 
van de jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar, 
inclusief huisvesting, uitvoering van het 
Rijksvaccinatieprogramma en Prenataal 
huisbezoek. 

2. Met Stichting CJG Rijnmond een 
uitvoeringsovereenkomst (inclusief 
prestatieafspraken) voor 2022 aangaan.  

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -20-
122337/18350 
Wethouder 
Bruggeman 

Meerkostenvergoeding 2021 
zorgaanbieders Wmo en Jeugdwet in 
verband met corona  

De mogelijkheid tot meerkostenvergoeding 2021 
vaststellen voor zorgaanbieder Jeugdwet en 
Wmo in verband met Corona, naar richtlijnen 
van het Rijk en de VNG.  

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -21-
134547/18389 
Wethouder Feller 

Afwijzen verzoek verkoop grond 
Duinkerkerweg Ouddorp  

1. Het verzoek tot verkoop van de in gebruik 
genomen grond voor de Duinkerkerweg in 
Ouddorp afwijzen. 

Conform advies besloten. 
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2. De in gebruik genomen grond voor de 
Duinkerkerweg in Ouddorp te huur aan 
bieden aan verzoekers. 

3. Als afwijzingsgrond bij verzoeken tot verkoop 
snippergroen hanteren dat schurvelingen niet 
in aanmerking komen voor verkoop.  

     

2.18  Z -21-
135629/18432 
Wethouder Feller 

Afwijzen beroep op verjaring grond achter 
Molendijk Nieuwe-Tonge  

1. Het beroep op verjaring afwijzen. 
2. De eigenaar van de woning informeren over 

de legalisatiemogelijkheden.  

Conform advies besloten. 

     

2.19  Z -21-
132530/18463 
Wethouder Feller 

Tweede Tussentijdse rapportage 2021  1. In te stemmen met de tweede Tussentijdse 
rapportage over de realisatie van de 
Begroting 2021. 

2. De investeringsbudgetten beschikbaar te 
stellen. 

3. De bijbehorende begrotingswijziging vast te 
stellen. 

4. Het saldo te verrekenen met de Algemene 
reserve. 

Conform advies besloten. 

     

2.20  Z -21-
136265/18248 
Wethouder 
Markwat 

Besluit principeverzoek oprichting nieuw 
pand nabij Zuidelijke Randweg, 
Middelharnis  

In principe in te stemmen met de oprichting van 
een nieuw pand nabij de Zuidelijke Randweg te 
Middelharnis.  

Conform advies besloten. 

     

2.21  Z -21-
136539/18288 
Wethouder 
Markwat 

Bouwontwikkeling Molendijk Oude-Tonge  1. Instemmen met het dragen van de kosten van 
de bodemsanering gemeentegronden en 
deze kosten te dekken uit de hogere baten uit 
anterieure overeenkomsten en uit de post 
6810010/343097 Voorbereiding 
gebiedsontwikkeling. 

2. Instemmen met Anterieure 
Exploitatieovereenkomst.  

Conform advies besloten. 

     

2.22  Z -21-
135362/18403 

Integraal jaarprogramma 2022  1. Kennis te nemen van de (integrale) 
uitvoeringsprojecten 2022, gedekt uit de 

Conform advies besloten. 
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Wethouder 
Markwat 

exploitatiegelden zoals vermeldt in het 
integrale jaarprogramma. 

2. In te stemmen met het projectplan met 
betrekking tot reconstructie Ringstraat 
Sommelsdijk. 

3. In te stemmen met het integrale 
jaarprogramma team Leefbaarheid & Wijk 
2022 en de daaruit voortvloeiende processen, 
documenten en projecten. 

4. In te stemmen de financiële dekking van de 
inhuurkosten, zoals aangegeven onder 
‘kosten/baten/dekking’. 

     

2.23  Z -20-
122590/18466 
Wethouder 
Markwat 

Besluit inzake planschade Heerendijk 
Oude-Tonge  

Het verzoek om tegemoetkoming in schade van 
Heerendijk te Oude-Tonge toe te wijzen.  

Conform advies besloten. 

     

2.24  Z -21-
134783/18475 
Wethouder 
Markwat 

Herziening bestemmingsplan 
Battenoordsedijk Nieuwe-Tonge  

1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Battenoord 
Nieuwe-Tonge' zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.NWTBattenoord13-BP20 voor 
een periode van zes weken ter inzage 
leggen. 

2. Instemmen met Anterieure 
Exploitatieovereenkomst.  

Conform advies besloten. 

     

2.25  Z -21-
134623/18486 
Wethouder 
Markwat 

Principeverzoek bouw bedrijfswoning 
Groeneweg NIeuwe-Tonge  

1. In principe geen medewerking verlenen aan 
het bouwen van een bedrijfswoning. 

2. Indiener van dit principebesluit schriftelijk 
informeren.  

Conform advies besloten. 

     

2.26  Z -20-
127174/18498 
Wethouder 
Markwat 

Ontwerpbestemmingsplan 
Bosschieterstraat Stellendam  

1. Het ontwerpbestemmingsplan 
Bosschieterstraat Stellendam, zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.STDBosschieterstra-BP20 ter 
inzage leggen. 

2. Vaststellen nota van inspraak. 
3. Ontwerpbesluit hogere geluidwaarde ter 

Conform advies besloten. 
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inzage leggen. 
4. Besluiten dat geen milieueffectrapport hoeft te 

worden opgesteld.  

     

2.27  Z -21-
133694/18505 
Wethouder 
Markwat 

Ingediende zienswijze tegen het 
voornemen om een omgevingsvergunning 
te verlenen voor een schuur met daarin 
twee recreatie-appartementen, een garage 
en een berging aan de Dijkstelweg te 
Ouddorp  

1. Ingediende zienswijze deels gegrond en voor 
het overige ongegrond verklaren conform 
conceptbrief. 

2. Aangevraagde omgevingsvergunning 
verlenen.  

Conform advies besloten. 

     

3  Raadsvergadering d.d. 25 november 2021.  Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. SAVE THE DATE bestuursdiner VNG d.d. 21 februari 2022. Zo mogelijk de burgemeester. 

     

5  Ter informatie:   

  1. Bedrijfsbezoeken college van 14.30-16.00 uur naar 15.30-17.00 uur bespreken. De tijden worden zoals voorgesteld. 

  2. VNG ALV 26 november 2021. Wethouder Both. 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 9 november 2021. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
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