
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 11-1-2022 
Tijd: 9.00 – 13.30 uur 

Locatie: Spreekkamer P010 
Voorzitter: Burgemeester 
 

4 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

   

4.a + Bijlage - ED: Voorstel tot vaststelling delegatiebesluit Omgevingswet 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met het voorgestelde delegatiebesluit. 
2. De raad voor te stellen het delegatiebesluit vast te stellen.  
3. Het voorgestelde delegatiebesluit kan aangeleverd worden bij de griffie voor de raadscyclus 

van februari. 
 

6 - NOTA'S OPENBAAR 
 

6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 21 december 2021 

 
Besluit: 
 

1. De openbare besluitenlijst d.d. 21 december 2021 vaststellen. 
 

6.a.2 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 23 december 2021 
 
Besluit: 
 

1. De openbare besluitenlijst d.d. 23 december 2021 vaststellen. 
 

6.b.1 - BB: Voorstel hogere kosten voor ondergrondse verzamelcontainers 
 

Besluit: 
 

1. Kennisnemen van het gestelde in deze nota over de hogere kosten voor ondergrondse 
verzamelcontainers. 

2. Bijgevoegde raadsbrief naar de raadsleden sturen. 
  

6.b.2 - BB: Cijfers toerisme 2020 en prognose 2021 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de toeristische cijfers voor de gemeente Sluis over 2020 en prognose 
2021. 

2. De cijfers ter kennisgeving toe te sturen aan de gemeenteraad.  
 

6.c.1 - ED: Herroepen intrekken omgevingsvergunning t.b.v. bouwwerkzaamheden op het 

perceel Molenweg 23 te Zuidzande 
 
Besluit: 
 

1. Besluiten om het besluit van 28 mei 2021 in te trekken, onder de voorwaarden dat:  

 vóór 1 juli 2023 gebruik gemaakt wordt van OV-20013198, 

 het bezwaarschrift tegen het besluit van 28 mei 2021 wordt ingetrokken en 

 geen aanspraak op vergoeding van proceskosten wordt gemaakt. 
 



6.c.2 - ED: Beoordelen van de omgevingsvergunning bouwen t.b.v. het bouwen van een 
woning te Breskens op de mogelijkheid tot intrekking er van 
 

Besluit: 
 

1. De omgevingsvergunning OV-2017159 van de eigenaar van het perceel op het adres 
Steigerschuit 2 te Breskens in te trekken. 

   

6.c.3 + Bijlage - ED: Voorstel tot Plan van Aanpak overgangsfase omgevingsplan 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het voorstel om na 1 maart 2022 geen nieuwe concept-

bestemmingsplannen in behandeling te nemen in verband met de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. 

2. Dit besluit kenbaar te maken met een publicatie. 
3. De raad met de voorgestelde brief hieromtrent informeren. 

 

6.c.4 - ED: Bekrachtiging lasten onder dwangsom perceel IJzendijkseweg 4 Biervliet 

 
Besluit: 
 

1. De lasten onder dwangsom, opgelegd middels de beschikking van 17 december 2021, te 

bekrachtigen. 


