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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 5 maart 2019 No. 2019-9 

 

Aanwezig: burgemeester H. van Kooten de wethouders J.H.L.M. de Vreede, E.H.C. van Hoften,  

mevrouw J.H.A. Sørensen, P.A. de Vries en secretaris mevrouw G.T. Wildeman 

   

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (BVEB, team JZ), 14-2-2019. 

 

Uitspraak Raad van State weigering 

handhaving op erfafscheiding. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 

van de Raad van State van 13 

februari 2019. 

Het college heeft 

kennisgenomen van de 

uitspraak van de Raad van 

State van 13 februari 2019, 

waarbij de Raad van State 

heeft geoordeeld dat de 

gemeente terecht heeft 

geweigerd handhavend op te 

treden tegen een 

erfafscheiding tussen twee 

percelen in Heerewaarden. 

4.2 (RO), 19-2-2019. 

 

Vrijgevallen locaties door realisatie 

MFC Heerewaarden, zijnde de 

voormalige school- en 

dorpshuislocatie: anterieure 

overeenkomst. 

 

Port.houder: De Vries 

1. In principe, en onder 

voorwaarden, medewerking te 

verlenen  aan het mogelijk 

maken van woningbouw op de 

voormalige locaties van de 

school en het dorpshuis te 

Heerewaarden. 

2. In principe, en onder 

voorwaarden, af te zien van 

sloop van het dorpshuis. 

3. In te stemmen met het sluiten 

van een anterieure 

overeenkomst conform 

bijgevoegd concept. 

4. Aan wethouder P. de Vries 

volmacht te verlenen om de 

anterieure overeenkomst 

namens de gemeente te 

ondertekenen (besluit 

burgemeester). 

 

Het college heeft besloten in 

principe medewerking te 

verlenen  aan het mogelijk 

maken van woningbouw op 

de voormalige locaties van de 

school en het dorpshuis te 

Heerewaarden, en heeft 

ingestemd met het sluiten van 

een anterieure overeenkomst. 

Deze locaties zijn voor 

herontwikkeling beschikbaar 

gekomen na het in gebruik 

nemen van het MFC De 

Steen. 

4.3  (RO), 20-2-2019. 

 

Vraag VVD inzake Drielse Bosch. 

 

Port.houder: De Vries 

In te stemmen met bijgevoegde brief 

op vraag van de VVD-fractie inzake 

het Drielse Bosch. 

 

Het college heeft ingestemd 

met een brief waarin 

antwoord wordt gegeven op 

een vraag van de VVD-fractie 

inzake het Drielse Bosch. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (Stafbureau), 22-2-2019. 

 

Raadsinformatiebrief 

aanbevelingen dossier geitenstal. 

 

Port.houder: De Vries 

In te stemmen met bijgevoegde 
concept raadsinformatiebrief over de 
opvolging van de aanbevelingen van 
Ten Holter Noordam advocaten nar 
het proces rondom de van 
rechtswege verleende 
omgevingsvergunning voor de bouw 
van een geitenstal op het perceel 
Molenstraat 37 – H.C. de Jonghweg 
ongenummerd. 
 

 

Het college informeert de 

gemeenteraad door middel 

van een raadsinformatiebrief 

over de opvolging van de 

aanbevelingen uit het 

onafhankelijk onderzoek door 

Ten Holter Noordam 

advocaten naar het proces 

rondom de van rechtswege 

verleende 

omgevingsvergunning voor 

de bouw van een geitenstal 

op het perceel Molenstraat 37 

en H.C. de Jonghweg 

ongenummerd. Deze 

informatie is bedoeld als 

voorbereiding op het debat in 

de commissie Ruimte van 13 

maart 2019. 

 


