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Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee  
d.d. 17 mei 2022 aanvangstijd: 09:00 uur. 
 Aanwezig 

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 

Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman burgemeester 

 

Ag. 
Nr. 

Reg.nr. Onderwerp Advies Besluit 

1  Agenda B&W d.d. 17 mei 2022. Agenda B&W d.d. 17 mei 2022 vaststellen. Vastgesteld. 

     

2  Bespreekstukken   

2.1  Z -21-135234/19442 
Wethouder Markwat 

(Opnieuw) vatstellen bestemmingsplan 
'Voormalig gemeentehuis Oostflakkee'.  

1. De gemeenteraad adviseren het bestem-
mingsplan “Voormalig gemeentehuis Oost-
flakkee” zoals vervat in 
NL.IMRO.1924.OTVmgemeentehuisof-BP30 
opnieuw vast te stellen; 

2. De gemeenteraad adviseren de nota van 
zienswijzen opnieuw vast te stellen; 

3. De gemeenteraad voorts te adviseren geen 
exploitatieplan vast te stellen. 

Conform advies besloten. 

     

2.2  Z -22-141144/19177 
Wethouder Feller 

Schriftelijke vragen SGP geplande renovatie 
Haringvlietbrug in 2023.  

De schriftelijke vragen beantwoorden met een 
raadsbrief. 

Conform advies besloten. 

     

2.3  Z -20-128864/19171 
Wethouder 
Bruggeman 

Uitspraak van de Rechtbank Rotterdam op het 
beroep van meneer. 

Naar aanleiding van de uitspraak van de Recht-
bank Rotterdam aan de bezwaren van 
betrokkene tegemoet komen. 
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2.4  Z -21-138477/18998 

Wethouder Feller 
Verkoop in gebruik gegeven gronden bij 
Zuiddijk in Oude-Tonge.  

1. De in gebruik gegeven grond achter de 
Zuiddijk komt, onder voorwaarden, in aan-
merking voor verkoop; 

2. De eigenaren van de Zuiddijk in Oude-
Tonge informeren over verkoop van de 
grond en het taxatieformulier toesturen; 

3. De kopers van de Zuiddijk in Oude-Tonge 
informeren over verkoop van de grond en 
het taxatieformulier toesturen; 

4. Geen publicatie in het kader van het Didam-
arrest verrichten. 

Conform advies besloten. 

     

2.5  Z -21-138760/19375 
Wethouder Feller 

Kadernota 2023.  De Kadernota 2023 ter behandeling en vaststel-
ling aanbieden aan de raad. 

Aangehouden tot volgend overleg. 

     

2.6  Z -20-125574/19306 
Wethouder Markwat 

Prijsvraagprocedure Fort Prins Frederik.  1. Vaststellen van de prijsvraagprocedure voor 
het Fort Prins Frederik; 

2. Vaststellen van de uitgiftevoorwaarden. 

Conform advies besloten. 

     

  Conformstukken:   

2.7  Z -22-143141/19402 
Wethouder Feller 

Budgetverhoging aanvraag Suvis 
Sjemgebouw.  

1. Besluiten in te stemmen met de voorstellen 
tot verbetering van het binnenklimaat en de 
dakbedekking van het Sjemgebouw; 

2. Besluiten om het extra benodigde budget 
voor de verbetering van het binnenklimaat te 
dekken uit het beschikbaar gestelde budget 
voor verduurzaming gemeentelijke gebou-
wen fase 2023; 

3. Besluiten om de kosten van het vervangen 
van de dakbedekking en het aanbrengen 
van thermische isolatie ten laste te brengen 
van het MJOP. 

Conform advies besloten. 

     

2.8  Z -22-140962/19393 
Wethouder Markwat 

Wijzigen bestemming Oudelandsedijk te 
Ooltgensplaat van 'Agrarisch' naar 'Wonen' en 
'Agrarisch'.  

1. In principe medewerking verlenen aan het 
wijzigen van de bestemming van ‘Agrarisch’ 
naar ‘Wonen’ en ‘Tuin’; 

2. Verzoekers door middel van een brief over 
genomen principebesluit informeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.9  Z -22-141497/19399 
Wethouder Markwat 

Vragen SGP fractie over ontwikkelingen 
Ceres, Smalle Einde te Ouddorp.  

De gemeenteraad via een raadsbrief antwoor-
den en informeren. 

Conform advies besloten. 
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2.10  Z -21-136938/19408 
Wethouder Markwat 

Inhoudelijke reactie aan meneer en mevrouw 
met betrekking tot de compensatiewoningen 
nabij de Julianaweg te Ouddorp.  

1. Kennisnemen en instemmen met de inhou-
delijke reactie. 

2. De brief met de inhoudelijke reactie ver-
sturen; 

3. De brief ter kennisname sturen aan de ge-
meenteraad. 

Conform advies besloten. 

     

2.11  Z -21-136972/19182 
Wethouder Markwat 

Afweging principeverzoeken ontwikkeling 
woningbouw Langeweg Ooltgensplaat op 
agrarische bestemming.  

1. Voor de uitbreiding van Ooltgensplaat op de 
korte termijn in te zetten op het ontwikkelen 
van woningbouw op een agrarische be-
stemming ten zuiden van de Langeweg (ten 
oosten van de brandweerkazerne) in 
Ooltgensplaat met een oppervlakte tot max. 
3 ha; 

2. Voor de uitbreiding van Ooltgensplaat op de 
lange termijn te onderzoeken of het ontwik-
kelen van woningbouw op een gedeelte van 
de agrarische percelen aan de Berkenlaan 
(sectie A 4284 en sectie A 4285) te 
Ooltgensplaat stedenbouwkundig-
planologisch haalbaar is; 

3. Omdat de onder punt 2. van dit voorstel ge-
noemde locatie groter is dan 3 ha, in overleg 
treden met de provincie over de slagings-
kans van het opnemen van de locatie op de 
zogeheten 3 ha kaart van buiten stedelijke 
locaties; 

4. De gemeenteraad informeren over dit colle-
gevoorstel en collegebesluit. 

Conform advies besloten. 

     

2.12  Z -22-142539/19387 
Wethouder Feller 

Verkoop verhuurde grond achter Molendijk te 
Melissant.  

1. De verhuurde grond achter de Molendijk in 
Melissant te koop aanbieden aan de 
eigenaren van de woning; 

2. De grondprijs laten taxeren. 

Conform advies besloten. 

     

2.13  Z -22-142719/19397 
Wethouder 
Bruggeman 

Verhogen subsidiebedrag WEB aan 
Bibliotheek ZHD 2022.  

De toegekende prestatiesubsidie vanuit de 
WEB-gelden aan bibliotheek ZHD voor 2022 
eenmalig verhogen met een bedrag voor taal-
aanbod aan ontheemden uit Oekraïne ad 
€ 2.571,50. 

Conform advies besloten. 
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2.14  Z -21-137341/19431 
Wethouder 
Bruggeman 

Ondertekening belofte 'Lang zullen we 
gelukkig leven', uitvoeringsagenda ouderen.  

Het college onderschrijft de intentie die is opge-
nomen in de belofte die wordt ondertekend 
tijdens de conferentie ‘Lang zullen we gelukkig 
leven’ en besluit dat wethouder Bruggeman 
namens de gemeente de belofte zal onderteke-
nen. 

Conform advies besloten. 

     

2.15  Z -22-142648/19363 
Wethouder Markwat 

Raadsbrief stand van zaken Goed Scheiden 
Loont eerste kwartaal 2022.  

Besluiten om een Raadsbrief stand van zaken 
implementatie Goed Scheiden Loont 
eerste kwartaal 2022 aan de raad te sturen. 

Conform advies besloten. 

     

2.16  Z -21-133360/19223 
Wethouder Markwat 

Principeverzoek transformatie CZAV locatie 
Westhavendijk te Middelharnis.  

In principe en onder voorwaarden instemmen 
met het verzoek voor de transformatie van de 
CZAV locatie Westhavendijk te Middelharnis, 
mits wordt voldaan aan de genoemde 
voorwaarden. 

Conform advies besloten. 

     

2.17  Z -21-135234/19418 
Wethouder Markwat 

Besluit toekennen hogere geluidswaarde wet 
Geluidshinder voormalig gemeentehuis 
Oostflakkee.  

Vaststellen besluit toekennen hogere geluids-
waarde voormalig gemeentehuis Oostflakkee. 

Conform advies besloten. 

     

2.18  Z -22-142277/19319 
Wethouder Markwat 

Begroting DCMR 2023.  1. Het budget voor de DCMR voor 2023 te be-
groten op € 1.680.112,- en daarmee de be-
groting voor het werkplan 2023 voor Goe-
ree-Overflakkee vast te stellen; 

2. Kennis te nemen van de te verwachten 
ontwikkelingen in 2023 en daaropvolgende 
jaren die ook mogelijke financiële conse-
quenties hebben (o.a. Omgevingswet) 
voortvloeiende uit het MJP 2021-2024 en zo 
nodig dit in de voorjaarsnota 2023 bij te stel-
len; 

3. Geen zienswijze in te dienen op basis van 
de huidige beleidsbegroting; 

4. De gemeenteraad hierover te informeren 
middels een raadsvoorstel. 

Conform advies besloten. 
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3  Raadsvergadering d.d. 10 mei 2022. 

Dialoogavond d.d. 12 mei 2022. 
Presidiumvergadering, Klankbordvergadering 
Sociaal Domein en Duurzaamheid d.d. 19 mei 
2022. 

 Besproken. 

     

4  Uitnodigingen:   

  1. Uitnodiging afscheid en kennismaking gemeentebestuur Molenlanden d.d. 18 
mei 2022. 

Vka.  

2. Mail d.d. 12 mei inzake uitnodiging première Laat het Licht Aan Depressiepreventie voorstel-
ling d.d. 23 mei 2022 

Vka.  

3. Uitnodiging VNG Jaarcongres Westfriesland d.d. 28 en 29 juni 2022. Vka. 

4. Mail d.d. 9 mei 2022 inzake programmaboekje Expeditie voor Bestuurders d.d. 30 juni 2022. Vka. 

5. Programmaboekje Expeditie voor Bestuurders d.d. 30 juni 2022. Vka. 

     

5  Ter informatie:  / 

     

6  Rondvraag.  -- 

     

7  Terugblik agenda’s collegeleden.  Besproken. 

     

8  Notulen d.d. 10 mei 2022. Vaststellen. Vastgesteld. 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2022. 
 
secretaris, burgemeester, 
 
W.M. van Esch mr.  A. Grootenboer-Dubbelman 
 


