Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

12-10-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit:

Conform advies
2

Besluit op handhavingsverzoek
Advies:

1. Kennis te nemen van het handhavingsverzoek dat op 5 juli 2021 is ingediend;
2. Kennis te nemen van de rapportage van de toezichthouder;
3. Kennis te nemen van de zienswijze die naar voren is gebracht op de brief
waarin de last onder dwangsom is aangekondigd;
4. Te besluiten om:
a. handhavend op te treden tegen het bouwwerk dat zonder
omgevingsvergunning is gebouwd door een last onder dwangsom op te leggen
die ervoor moet zorgen dat het bouwwerk wordt gelegaliseerd, wordt
aangepast of wordt verwijderd en verwijderd blijft;
b. het bijgevoegde besluit te verzenden.

Besluit:

Conform advies
3

Informatieverzoek
Advies:
1. Kennis te nemen van het informatieverzoek van 15 september 2021 (bijlage 1);
2. Te besluiten het verzoek te beantwoorden zoals verwoord in bijlage 2 en het
gevraagde document openbaar te maken zoals vormgegeven in bijlage 3 bij dit advies.
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De oude vergunningen moeten na een jaar vernietigd worden. Vandaar dat alleen de
laatste er maar is. Die wordt geanonimiseerd ter beschikking gesteld.
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4

Wob-verzoek
Advies:

1. Kennis te nemen van het informatieverzoek van 27 juli 2021 (bijlage 1);
2. Te besluiten het verzoek te beantwoorden zoals verwoord in bijlage 2 en de
bepaalde gegevens openbaar te maken zoals vormgegeven in bijlage 3 bij dit
advies.

Besluit:

Conform advies
5

Omgevingsaanvraag 2021.0061, uitbreiden woning, W. Dijkstraat 12
Advies:




de vergunning te verlenen,
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Een eerder verbouwingsplan is eerder aan de orde geweest. Die is door initiatiefnemer
ingetrokken en nu is vergunning voor een verkleinde versie aangevraagd.
6

Omgevingsaanvraag 2021.0070, Dakkapel. Buterblom 11
Advies:




de vergunning te verlenen,
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Terras op poten, die eerder zonder vergunning was gerealiseerd, wordt weg gehaald
en er wordt nu een dakkapel aangevraagd. Die kan wel worden vergund.
8

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Royal Haskoning / DHV: second opinion opgesteld rondom Net op Zee (de kabel).
Advies wordt nu geformuleerd door het Omgevingsberaad. Nu nog vertrouwelijk, wordt
binnenkort door CdK publiek gemaakt.
- Aanvraag PAW. We gaan provincie vragen het te ondersteunen. Voor 1-11 moeten
bewoners worden geïnformeerd.
- Dursum Eilaun: Samsø-groep komt bijeen, ook is een bijeenkomst voor inwoners
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voorbereid. Er wordt ook gesproken met lokale aannemer en installateur over hun
bijdrage aan energietransitie.
- Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor leningen aan inwoners die duurzame
maatregelen aan hun woning willen realiseren; revolving fund. Voorbeeld
Westerkwartier.
Wethouder Hagen:
- Volgende week intern overleg over visie activiteitenstrand.
- Aanstaande donderdag: bijeenkomst met strandondernemers ‘einde Badweg’, RWS,
natuurmonumenten en anderen: wel of geen suppletie.
Wethouder Gerbrands:
- Aanwijzing woning Bouwes Tieuwn 4 heeft plaats gevonden.
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