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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W d.d. 12 juni 2018 2018-21 

 

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

Van Breugel. Verslaglegging: Gabriëlle Kwist (vanaf 08.30 uur aanwezig) 

 

Afwezig : - 

 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

2a Openbare besluitenlijst B&W-
vergadering 5 juni 2018 

De openbare besluitenlijst B&W-
vergadering 5 juni 2018 vast te 

stellen 

Conform 

4a Beslissing op bezwaar 
omgevingsvergunning voor het 

bouw van een uitvaartcentrum 
aan de Valkweg 8 te 

Sliedrecht. 

 

1. Het ingediende bezwaar van 
de medezeggenschapsraad 

niet ontvankelijk te verklaren. 
2. De overige bezwaren 

ontvankelijk te verklaren. 

3. In overeenstemming met het 
advies van de 

bezwarencommissie de 
ingebrachte bezwaren deels 

gegrond te verklaren. 
4. Het bestreden besluit van 21 

november 2017, met de 

nadere motivering, in stand te 
laten. 

5. Het gedane verzoek om 
kostenvergoeding af te wijzen. 

6. De raad in kennis te stellen 

met bijgevoegde college 
informatiebrief. 

Conform met inachtname 
dat de alinea in de CIB over 

de beslissing op bezwaar 
voor de bomenkap onder de 

alinea van het rouwcentrum 

wordt geplaatst. 
 
 

4b Beslissing op bezwaar 

omgevingsvergunning voor het 
kappen van 7 bomen, ten 

behoeve van de nieuwbouw 
van een rouwcentrum, op het 

perceel Valkweg 8 te 
Sliedrecht. 

 

1. De ingediende bezwaren 

ontvankelijk te verklaren. 
2. In overeenstemming met het 

advies van de 
bezwarencommissie de 

ingebrachte bezwaren 
ongegrond te verklaren en het 

besluit van 17 november 2017 

in stand te laten. 
3. Geen proceskosten toe te 

wijzen voor zover daar om 
wordt verzocht. 

Conform. 

Er volgt een gezamenlijke 

CIB van agendapunt 4a en 
4b 



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 

4. De raad in kennis te stellen 

met bijgevoegde college 
informatiebrief. 

4c Herziene handreiking 

toepassing PFOA houdende 
grond Zuid-Holland Zuid. 

 

Het college besluit: 

1. Om via maatwerk, op basis 
van de feitelijke concentraties 

PFOA in de bodem, hergebruik 
van verontreinigde grond te 

reguleren.  

2. Conform de toepassingskaart 
van de herziene handreiking 

binnen de zones 0, 1, 2 en 3 
hergebruik van licht 

verontreinigde grond met een 

maximale concentratie van 10 
µg/kg PFOA mogelijk te 

maken.  
3. In te stemmen met de 

bijgevoegde herziene 
handreiking toepassing PFOA 

houdende grond Zuid-Holland 

Zuid. 

Conform met inachtname 

dat de laatste zin in de CIB 
wordt geschrapt. 

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 
 

 
 

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

 


