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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 22 mei 2018-18 

 

Aanwezig: burgemeester Van Hemmen wethouder Tanis, wethouder Visser-Schlieker, wethouder 

Dijkstra en secretaris Van Breugel. Verslaglegging: Gabriëlle Kwist 

 

Afwezig : - 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Openbare besluitenlijst B&W-

vergadering 15 mei 2018 

De openbare besluitenlijst B&W-

vergadering 15 mei 2018 vast te 
stellen 

Conform 

4a Verlening 

omgevingsvergunning voor het 
oprichten en in werking 

hebben van een proefhei-
installatie bij IHC aan de 

Molendijk 94 te Sliedrecht. 
 

1. De ingediende zienswijzen 

ontvankelijk te verklaren. 
2. In overeenstemming met het 

'Zienswijzenverslag' de 
ingebrachte zienswijzen deels 

gegrond en deels ongegrond te 

verklaren. 
3. In te stemmen met de 

voorgestelde wijzigingen in de 
voorschriften van de 

omgevingsvergunning. 

4. De gevraagde 
omgevingsvergunning 

gedeeltelijk te verlenen en 
gedeeltelijk te weigeren. 

5. Meetpunten naar trillingen in 
te richten voor een periode van 

een jaar bij het baggermuseum 

(kosten ca € 18.000,- excl. 
btw). 

6. De raad hiervan in kennis te 
stellen met bijgevoegde 

college informatiebrief. 

Bij beslispunt 5 toevoegen : 

uit reguliere budgetten. 

 

Verder Conform, met 
tekstuele aanpassingen in 

de CIB en bewonersbrief in 

afstemming met de 
portefeuillehouder. 

(gemandateerd) 

4c Beantwoording mondelinge 
vragen transport vervuilde 

grond afkomstig van Land van 
Matena. 

 

In te stemmen met de 
bijgevoegde, op 16 mei 2018 

verzonden, antwoordbrief op 
mondelinge vragen van Pro 

Sliedrecht over transport van een 

partij grond uit het Land van 
Matena in Papendrecht naar een 

locatie aan de Kweldamweg. 

Conform 

4f Advies fusiebesluit 
SPON/Griendencollege. 

 

Positief te adviseren ten aanzien 
van het voorgenomen fusiebesluit 

Conform 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

tussen SPON en het 

Griendencollege. 

4h Beleidsregel Gebruik 
sportaccommodaties door 

onderwijs in de gemeente 
Sliedrecht. 

 

1. De beleidsregel Gebruik 
sportaccommodaties door 

onderwijs in de gemeente 
Sliedrecht met terugwerkende 

kracht per 1 januari 2018 vast 
te stellen; 

2. Voor 2018 eenmalig een 

uitzondering te maken ten 
aanzien van artikel 3 lid a en 

lid b uit de beleidsregel. 

Conform 

 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 
 

 
 

H.F. van Breugel               drs. A.P.J. van Hemmen  
 


