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1339515 - Vaststelling Verkenning Omgevingsvisie Vlissingen 
In het kader van de Omgevingswet ontwikkelt de gemeente Vlissingen een omgevingsvisie. 
Als resultaat van de inventarisatie- en analysefase van het project is de 'Verkenning 
Omgevingsvisie Vlissingen' opgesteld waarin de belangrijkste opgaven voor Vlissingen zijn 
weergegeven voor de fysieke leefomgeving. Deze verkenning dient als vertrekpunt voor de 
volgende fase van dit project, waarin de koers voor de omgevingsvisie wordt bepaald.  
 
1340794 - Ontwerpwijzigingsplan 'Bedrijventerrein Souburg - herontwikkeling 
Veerhavenweg, Vergroting Bouwvlak, Archeologie' 
In 2020 zijn de ligging van de Oude Veerhavenweg, Veerhavenweg, Westerhavenweg, 
Oosterhavenweg, Poortersweg, Poorterspad en Buitenhavenpad gewijzigd. Het oude tracé 
van de Veerhavenweg is buiten gebruik gesteld en gesaneerd. Deze gronden zijn inmiddels 
bouwrijp gemaakt t.b.v. de ontwikkeling als bedrijventerrein. Om het gebruik als 
bedrijventerrein planologisch mogelijk te maken, is een ontwerpwijzigingsplan opgesteld. Ten 
aanzien van het voorontwerpwijzigingsplan zijn twee vooroverlegreacties en een 
inspraakreactie ontvangen. Deze reacties zijn aanleiding om het ontwerpwijzigingsplan op 
onderdelen te wijzigen t.o.v. het voorontwerp. Het ontwerpwijzigingsplan wordt in procedure 
gebracht en er wordt geen milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het college stemt in met het 
ontwerpwijzigingsplan. 
 
1334436 - Tweejaarlijks inspectierapport van het Zeeuws Archief met betrekking tot 
informatiebeheer 
Op grond van de archiefregelgeving houdt de gemeentearchivaris toezicht op het 
informatiebeheer door de gemeente. De rol van gemeentearchivaris wordt sinds 1 januari 
2020 met een dienstverleningsovereenkomst uitgevoerd door het Zeeuws Archief. Het 
Zeeuws Archief heeft de bevindingen uit deze toezichthoudende rol vastgelegd in een 
inspectierapport. Hierin worden ook aanbevelingen gedaan om het informatiebeheer verder 
te verbeteren. Het college neemt de aanbevelingen uit het inspectierapport van het Zeeuws 
Archief over, met uitzondering van de aanbevelingen om aan DPIA's en andere audits 
archiefaspecten toe te voegen en om deurdrangers te plaatsen bij de archiefruimten. De 
gemeenteraad is hierover met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 
 
1340327 - Aanstelling leden Centraal/Hoofdstembureau Verkiezingen Gemeenteraad 
De leden en plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau voor de 
gemeenteraadsverkiezing worden voor vier kalenderjaren benoemd. Het is noodzakelijk de 
nieuwe benoemingen te laten ingaan vanaf 1 januari 2022 voor de duur van vier 
kalenderjaren. 
 
133862 - Verkeer Groot Abeele 
Groot-Abeele is enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer, geregeld middels een 
inrijverbod. De bewoners menen dat dit onvoldoende werkt tegen sluipverkeer richting 
Middelburg en hebben de gemeente door middel van een petitie voorgesteld Groot-Abeele 
fysiek af te sluiten. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de verkeerssituatie in 
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Groot-Abeele en de voorgestelde maatregel onderzocht. Op basis van dit onderzoek besluit 
het college af te zien van een fysieke afsluiting van Groot-Abeele. 
 
1338554 - BGTS North Sea Port District 
De acht besturen van North Sea Port District (Gent, Evergem, Zelzate, Terneuzen, 
Vlissingen, Borsele, provincie Oost-Vlaanderen en provincie Zeeland) willen een 
gezamenlijke Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) oprichten. Het 
gaat hier om het formaliseren van een feitelijk reeds bestaand grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband. Het college besluit om per 1 december 2021 als gemeente 
Vlissingen toe te treden tot de BGTS. 
 
1339178 - Zeeuwse Overeenkomst Nutsbedrijven en Gemeenten (ZONG) 
Medio 2019 is door het Platform Openbare Ruimte (POR) opdracht gegeven om te komen tot 
een Zeeland brede vernieuwing van de concessies tussen de verschillende gemeenten met 
de nutsbedrijven, waaronder een nieuwe nadeelcompensatieregeling voor gas, elektra en 
water. Tijdens het overleg met de nutsbedrijven bleek er echter de wens te bestaan bij 
Evides om te komen tot algehele afspraken met de Zeeuwse gemeenten op het gebied van 
kabels en leidingen. Deze afspraken omvatten een bredere kijk op de aanleg, 
instandhouding en opruiming van kabels en leidingen dan alleen een 
nadeelcompensatieregeling voor kabels en leidingen. Zo zijn er ook afspraken gemaakt over 
bluswater en over de verkoop van 'snippergroen', waarin kabels en leidingen van de 
nutsbedrijven liggen. De afspraken zijn er op gericht om klaar te zijn voor de nieuwe 
ontwikkelingen als de Regionale Energietransitie (RES), 5G en de Omgevingswet. 
De nieuw op te stellen overeenkomst heet de Zeeuwse Overeenkomst Nutsbedrijven en 
Gemeenten (ZONG). Gelijktijdig met de ingang van de ZONG worden de huidige Concessies 
tussen de Zeeuwse gemeenten en Evides (voor water) en Enduris (voor gas) beëindigd.  
 
1334476 - 2e herziening 2021 grondexploitaties 
Met de paragraaf grondbeleid 2e herziening 2021 wordt de raad geïnformeerd over de stand 
van zaken van de individuele grondexploitaties per 1 juli 2021. Ook wordt in deze paragraaf 
weergegeven wat deze 2e herziening 2021 van de grondexploitaties betekent voor de 
verliesvoorzieningen die getroffen zijn. Met deze herziening zijn alle ramingen van kosten en 
opbrengsten geactualiseerd. Het resultaat van deze herziening bedraagt € 0,6 mln. 
voordelig. Dit is als volgt opgebouwd: 

- Verhoging van de verliesvoorziening met € 19.000 
- Verlaging van de risicoreservering met € 638.000 

Dit bedrag van € 0,6 mln. is inclusief het opnemen van het cascoherstel van de 
Machinefabriek en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
1341430  en 1341577 - Bezwaren omgevingsvergunning Grand Hotel Britannia - niet 
ontvankelijk en ontvankelijk ongegrond 

Tegen de verlening van de omgevingsvergunning voor de bouw van Grand Hotel Britannia 
zijn verschillende bezwaarschriften ingediend. De commissie bezwaarschriften Vlissingen 
heeft deze bezwaren ontvangen en behandeld. De commissie adviseert de bezwaarschriften 
niet ontvankelijk te verklaren of ontvankelijk en onder verbetering en aanvulling van de 
motivering ongegrond te verklaren. Het college neemt het advies van de commissie over. 
 
1334758 - Zienswijze stichting Islamitische school gemeente Vlissingen 
Het college heeft de wettelijke mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de minister 
van OCW naar aanleiding van een verzoek dat is ingediend bij de minister door de SIPO om 
een Islamitische basisschool te stichten in de gemeente Vlissingen. In de 
raadsinformatiebrief van 15 juli 2021 is aangekondigd die zienswijze op te stellen en de 
gemeenteraad daar kennis van te laten nemen. Het college stelt de brief vast voor de 
minister van OCW, waarin de zienswijze is opgenomen met betrekking tot het initiatief van 
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de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) om een nieuwe Islamitische basisschool te 
stichten in de gemeente Vlissingen. 
  
1339357 - Raadsinformatiebrief Decisio 
Er wordt gewerkt aan drie projecten voor het huisvesten van arbeidsmigranten en 
internationale werknemers via het realiseren van drie accommodaties voor shortstay verblijf. 
Ter onderbouwing van deze projecten is het nodig een (goed) beeld te hebben van de 
behoefte hieraan. De rapporten 'Nulmeting monitor internationale werknemers Zeeland' dat 
door het Economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio in opdracht van het Expat 
Centre Zeeland is opgesteld en het Kwalitatief Woningmarktonderzoek Zeeland (KWOZ) 
uitgevoerd door STEC geven daar antwoord op.  
Uit deze onderzoeken blijkt dat er nu al grote behoefte is aan passende huisvesting voor 
deze doelgroep en dat deze behoefte in de (nabije) toekomst nog flink zal gaan stijgen. 
Echter is er nergens een volledig compleet beeld van de aantallen aanwezige 
arbeidsmigranten en de te verwachten aantallen arbeidsmigranten en internationale 
werknemers. Daarom werken de rapporten met bandbreedtes. Binnen die bandbreedtes is 
de behoefte voldoende aangetoond. De raad is hierover middels een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd. 
 
1339986 - Besluitvorming procedure evt. hoger beroep na afwijzing beroepszaken 
BUIG 2017-2021 door rechtbank 
De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de verschillende beroepsprocedures BUIG-
budgetten 2017-2021. GR Orionis Walcheren heeft namens zowel de gemeente Vlissingen 
als de gemeente Middelburg de procedures gevoerd. De beroepen zijn door de rechtbank 
ongegrond verklaard. Dit betekent dat de toegekende BUIG-budgetten over de in het geding 
zijnde jaren in stand blijven. Het college besluit geen hoger beroep in te stellen bij de CRvB 
tegen de uitspraak van de rechtbank. 
 

 
  


