Nr.: 22
Besluitenlijst van de B&W vergadering van het
college van burgemeester en wethouders te
Brielle gehouden op
1 juni 2021.

Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris

G.G.J. Rensen
R.M. van der Kooi
A.A. Schoon
L.T. van Ravenhorst
N. van Waart

Nr.

Onderwerp

1
2

Openbare agenda.
Besluitenlijst vorige
vergadering.
Representatielijst.
Ingekomen stukken.
Piketschema.

3
4
4.1
5
5.1

Conformstukken.
Concessie overeenkomst
oplaadpalen.

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Besluit

Akkoord.

Besproken, wijzigingen
doorgegeven.
1. Instemmen met
bijgevoegde
gegevenslevering
overeenkomst en
concessieovereenkomst
openbare oplaadpalen;
2. De heer Lakerveld,
afdelingshoofd RO te
machtigen de
“gegevenslevering
overeenkomst ” en de
“concessieovereenkomst
openbare laaddiensten”
met ENGIE aan te gaan;
3. De heer Lakerveld,
afdelingshoofd RO te
machtigen de
“wachtkamerovereenkomst” met Total aan te
gaan.

Conform advies.

Vervolg

Nr.
6.
6.1

Onderwerp
Bespreekstukken
Bestuursopdracht
invoering Omgevingswet
Voorne aan Zee.

Gevraagde beslissing
1. De Bestuurlijke opdracht
en besluitvorming
Invoering Omgevingswet
conform bijlage 1 vast te
stellen;
2. Opdracht te geven aan
de ambtelijk
opdrachtnemers, de drie
gemeentesecretarissen
op Voorne, conform
bovenstaande opdrachtformulering en inhoud
van deze bestuursopdracht;
a. Deze bestuursopdracht
vervangt eventuele
(overlappende) afspraken en besluiten die
eerder in gemeenten
genomen zijn t.a.v. de
Omgevingswet;
b. Het op te stellen en nog
vast te stellen Voornse
Programmaplan Implementatie Omgevingswet
2020 – 2021 zal in de
plaats komen van
bestaande programmaplannen over de Omgevingswet;
3. Kassiers- en aanbestedingsfunctie:
a. In te stemmen dat de
kassiersfunctie door één
nog te bepalen gemeente namens de drie
gemeenten wordt
uitgevoerd;

Besluit
Akkoord, maar wel een aantal
aandachtspunten:
- Governance
onevenwichting zowel
bestuurlijk als
ambtelijk namelijk
teveel gericht vanuit
Ruimtelijke Ordening
moet integraler o.a.
gericht op gezondheid,
omgevingsveiligheid
en participatie;
- Er bestaat wel een
relatie met het
fusieproces, is er
onderdeel van en ook
aanzet tot harmonisatie;
- Hoe is de rol van de
raden, beslispunt 2a
roept vragen op, welke
besluiten worden
bedoeld?
- Besluitvorming raden
stellen ze de
bestuursopdracht of
het nog uit te werken
programmaplan vast?.
- Relatie met
DigitaalStelselOmgevingswet (DSO)
wordt gemist.

vervolg

Nr

Onderwerp

Gevraagde beslissing
b. In te stemmen dat de
aanbestedingsfunctie bij
voorkeur door één nog te
bepalen gemeente
namens de drie gemeenten wordt uitgevoerd. Dit
kan dezelfde gemeente
zijn als onder a., maar
dat afhankelijk van de
opdracht dit ook een van
de andere gemeenten
kan zijn;
4. In te stemmen met een
kostenverdeling voor
kosten die gezamenlijk
worden gemaakt:
a. In de verhouding van
1:1:3 (Brielle:Westvoorne:Hellevoetsluis)
voor gezamenlijke kosten
waarvan de hoogte
beïnvloed wordt door de
grootte van de organisatie, inwoneraantal of
grondgebied;
b. Waar kosten niet in deze
verhouding kunnen
worden toegepast geldt
een verhouding van 1:1:1
(omdat werkzaamheden
hetzelfde zijn qua
belasting);
c. Waar kosten betrekking
hebben op de aansluiting
op het DSO en de
opdracht hiertoe
verstrekt is aan
Syntrophos, geldt de
verdeling van kosten
conform de gemaakte
afspraken hierover met
Syntrophos;
5. Geeft opdracht tot het
opstellen van het plan
van aanpak Voorns
Omgevingsplan;

Besluit

vervolg

Nr

Onderwerp

Gevraagde beslissing
6. Geeft opdracht tot het
opstellen van het
koersdocument
Omgevingsvisie;
7. Geeft opdracht tot het
opstellen van een
Raadsinformatiebrief
over de stand van zaken
en voortgang over de
Omgevingswet.
1. Instemmen met de over
te hevelen budgetten van
2020 naar 2021.
2. De betreffende
commissie verzoeken de
raad positief te adviseren
om de overheveling
budgetten van 2020 naar
2021 vast te stellen en
de financiële gevolgen te
verwerken in de
Voorjaarswijziging van
de Programmabegroting
2021-2024.

Besluit

6.2

Overheveling budgetten
van 2020 naar 2021.

6.3

Flora en faunacheck (Wet
natuurbescherming) i.v.m.
opstarten
werkzaamheden Put van
Heenvliet.

1. De Flora en Fauna check
van Buijs Eco Consult voor
kennisgeving aannemen.
2. Akkoord gaan met de
concept informatiebrief
aan de Dorpsraad
Zwartewaal.
3. Akkoord gaan met de
concept brief aan de
combinatie Plas van
Heenvliet.

Akkoord.

6.4

De bodemkwaliteitskaart,
de opgestelde PFASkaart en het addendum op
de Bodemnota.

1. Instemmen met de
geactualiseerde
bodemkwaliteitskaart, de
opgestelde PFAS-kaart en
het addendum op de
Bodemnota;

Akkoord.

Conform advies.

Vervolg

Nr

Onderwerp

6.5

Plan van aanpak JOGG
Brielle

Gevraagde beslissing
2. De commissie grondgebied verzoeken de raad te
adviseren om de bodemkwaliteitskaart, de PFASkaart en het addendum op
de bodemnota vast te
stellen.
1. Instemmen met Plan van
Aanpak JOGG Brielle en
de bijlagen
2. Commissie Samenleving
informeren.

Besluit

Akkoord.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Brielle op
8 juni 2021.
De burgemeester,

De secretaris,

Vervolg

