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1110373 - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Stadshaven Scheldekwartier 
Voor de realisering van de Stadshaven is een bestemmingsplan opgesteld. In Het Dok en 
deels ook langs het Kanaal door Walcheren wordt ruimte geboden voor een gemengd maritiem 
programma. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter visie gelegen en 
wordt nu ter gewijzigde vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Vervolgens staat tegen 
het vaststellingsbesluit voor belanghebbenden beroep open bij de ABRS. 

1109543 - Overeenkomst tussen de gemeente Vlissingen en Ørsted Wind Power 
Netherlands B.V. en AMC Vlissingen BV voor de opsporing en ruiming van Niet 
Gesprongen Explosieven 
Door Örsted en AMC Vlissingen BV is gevraagd om een aanvraag te doen richting het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor een bijdrage in de kosten voor 
opsporing en ruiming van niet gesprongen conventionele explosieven (CE). Door 
ondertekening van de concept overeenkomsten worden de financiële verantwoordelijkheden 
vastgelegd met betrekking tot de aanvraag richting Ministerie. Het college besluit de 
overeenkomst aan te gaan met Ørsted en AMC Vlissingen BV. 

1108772 - Voorstel tot het continueren van het leerlingenvervoer naar en van de 
TEC-school in Middelburg gedurende het schooljaar 2019/2020 
Vanaf 2016 bezoeken de in onze gemeente wonende vluchtelingenkinderen met een 
verblijfstatus de TEC-school in Middelburg. Het doel van TEC-onderwijs is dat 
vluchtelingenkinderen zich zo snel mogelijk de Nederlandse taal eigen maken en integreren in 
onze samenleving. Hun deelname aan het TEC-onderwijs duurt gemiddeld een jaar. Het 
vervoer wordt steeds per schooljaar toegekend. De Artikel 12-inspecteur heeft in het voorjaar 
2017 ingestemd met deze uitgaven. Het college besluit om dit vervoer naar en van de TEC-
school ook in het schooljaar 2019/2020 voort te zetten. De dekking van deze kosten wordt 
voorzien door vanuit de decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom € 10.000 in te zetten 
voor het TEC-vervoer. 

1107712 - Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid gemeente 
Vlissingen2019/2020 
Op 11 april 2019 heeft de raad het integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 gemeente Vlissingen 
(hierna: Veiligheidsbeleid) vastgesteld. In het Veiligheidsbeleid zijn de hoofdlijnen en 
prioriteiten voor de gehele beleidsperiode vastgelegd. De hoofdlijnen worden vervolgens nader 
geconcretiseerd in de door het college jaarlijks vastgestelde uitvoeringsplannen. Zoals 
afgesproken in het Veiligheidsbeleid heeft het eerste uitvoeringsprogramma betrekking op de 
periode 2019-2020. Het college stelt het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 
2019/2020 vast. 

1107101 - Verlenen omgevingsvergunning t.b.v. planologische afwijking voor de 
realisatie van wegen en inrichting van de openbare ruimte in Scheldewijk en het 
project De vesting, deels in combinatie met bouwen 
Om de ontwikkeling van het project De Vesting in Scheldewijk (als onderdeel van het 
Scheldekwartier) mogelijk te maken is, naast de omgevingsvergunningen voor het bouwen, 
een omgevingsvergunning voor het afwijken van de geldende bestemmingsplannen 
noodzakelijk. Deze is, net als de aanvragen om de fasen 1a en 1b te mogen bouwen, 
ingediend door de Vlissingse Ontwikkelingsgroep (VOG). Daarnaast is ten behoeve van de 
door de gemeente uit te voeren werkzaamheden, het aanleggen van de wegen aansluitend 
aan dit project en het inrichten van de openbare ruimte, eveneens een omgevingsvergunning 
voor het afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd.  
De ontwerpbesluiten hebben voor een periode van zes weken ter inzage gelegen, gedurende 
welke termijn geen zienswijzen zijn ingediend. Gelet hierop verleent het college de gevraagde 
omgevingsvergunningen. 
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