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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst  
B&W 21 december 2021 
Vastgesteld 11 januari 2022 
 
1347659 - Start procedure Koperslagerij, Scheldekwartier 
Op 8 juni 2021 heeft het college ingestemd met de Koop- en Ontwikkelingsovereenkomst 
Koperslagerij. De aanvraag omgevingsvergunning (activiteit, handelen in strijd met 
ruimtelijke regels, en de activiteit bouwen) voor het planologisch mogelijk maken en het 
kunnen realiseren van 82 woningen (68 door de Vlissingse Ontwikkelings Groep (VOG) en 
maximaal 14 woningen door 'l escaut) is nu gereed.  
De ruimtelijke onderbouwing toont aan dat voldaan kan worden aan een goede ruimtelijke 
ordening. Vooroverleginstanties zijn betrokken bij de voorbereiding van de aanvraag. De 
zienswijzeprocedure wordt opgestart, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld een 
zienswijze in te dienen. De Crisis- en Herstelwet is van toepassing op het project. 
 
1328301 - Verordening nadeelcompensatie Vlissingen 2022 
Naar verwachting treden op 1 juli 2022 twee nieuwe wettelijke regelingen voor 
nadeelcompensatie in werking: titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en 
afdeling 15.1 van de Omgevingswet. Titel 4.5 voorziet in een algemene regeling in de Awb 
van de vergoeding (of tegemoetkoming) van schade door rechtmatig overheidshandelen. 
Deze regeling biedt een brede grondslag voor aanvragen om nadeelcompensatie. In de 
Omgevingswet is een nadeelcompensatieregeling opgenomen die aansluit op die algemene 
regeling. Het gaat daarbij om een nadere afbakening van schadeoorzaken, waardoor de 
brede grondslag uit de Awb in de Omgevingswet wordt beperkt. 
De VNG heeft in verband met deze nieuwe wettelijke regelingen een modelverordening 
nadeelcompensatie opgesteld. Op basis hiervan stelt het college de raad voor een nieuwe 
Verordening nadeelcompensatie Vlissingen 2022 vast te stellen. Tevens wordt voorgesteld 
de huidige Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Vlissingen 
en de Algemene nadeelcompensatieverordening Vlissingen in te trekken. 
 
1348543 - Uitvoering Milieueducatie Walcheren 2022 tot 2026 
In april 2022 loopt de samenwerkingsovereenkomst met Terra Maris voor het uitvoeren van 
milieueducatie op Walcheren af. Milieueducatie is een instrument om uitvoering te kunnen 
geven aan vastgesteld beleid en het is een wettelijke verplichting van de gemeente. 
Terra Maris voert sinds 2013 milieueducatie uit voor de Walcherse gemeenten. Terra Maris 
heeft het jaarprogramma zodanig aangepast dat dit helemaal gericht is op de kerntaken van 
de Walcherse gemeenten zoals: het voorkomen van zwerfafval, het scheiden van afval, 
wateropvang en energiebesparing. De locatie van Terra Maris, midden in de Walcherse 
bossen en vlak bij strand en zee is een goede uitvalsbasis voor milieueducatie. Hierdoor is er 
geen andere instantie die milieueducatie zo kan uitvoeren als Terra Maris. Daarom is in 
afwijking van het inkoopbeleid besloten om Terra Maris de milieueducatie voor Walcheren 
voor de jaren 2022-2026 uit te laten uitvoeren. Het college stemt in met een bijdrage van  
€ 20.000 op basis van de verdeelsleutel 40-40-20 (gem. Middelburg-Vlissingen-Veere). 
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1349659 - Definitieve versie Streefbeeld Nollebos-Westduinpark 
Op 22 juni 2021 heeft de gemeenteraad het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark 
geamendeerd vastgesteld. Het college stelt het op het amendement 'Keuzes maken geeft 
duidelijkheid' (LPV, PSR) aangepaste, definitieve Streefbeeld Nollebos-Westduinpark vast en 
stemt in met de verzending van de raadsinformatiebrief over de definitieve versie van het 
streefbeeld en de motie 'Geen bebouwing meer' van D66. 
 
1350768 - Regionale Mobiliteitsstrategie 
De provincie vraagt Provinciale Staten en de 13 Zeeuwse gemeenteraden om de Regionale 
Mobiliteitsstrategie vast te stellen. Deze strategie werd in overleg met gemeenten en andere 
stakeholders opgesteld. De meeste hoofdstukken sluiten in grote lijnen aan bij onze visie. Bij 
de toekomstige uitwerking van de hoofdstukken ‘De mix van mobiliteit’ en ‘Mobiliteitscentrale’ 
bestaat echter de mogelijkheid dat er zich risico's voor zullen doen voor de gemeente 
Vlissingen, met name op het vlak van het doelgroepenvervoer en onze Artikel 12-status. 
Het college stelt de raad voor om de Regionale Mobiliteitsstrategie vast te stellen, maar het 
college tevens de opdracht te geven om in het uitwerkingsproces van deze strategie extra te 
waken voor risico's die zouden kunnen ontstaan op het vlak van bereikbaarheid, het sociaal 
domein en de Artikel-12 status van de gemeente.  
 
1351121 - Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen 
Bij het onderhoud van de wegbermen in Zeeland vindt grondverzet plaats. Om dit 
grondverzet te faciliteren is in 2014 de bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie 
Zeeland vastgesteld. Die bodemkwaliteitskaart is nu geactualiseerd en heeft, voor 
Vlissingen, betrekking op alle gemeentelijke en provinciale wegen en de waterschapswegen 
buiten de bebouwde kom. Grond afkomstig uit het gebied, waarop de bodemkwaliteitskaart 
betrekking heeft, hoeft niet verder onderzocht te worden voor hergebruik op een andere 
locatie binnen het beheergebied. Dit levert een kostenbesparing op. De raad wordt gevraagd 
de bodemkwaliteitskaart opnieuw vast te stellen. 
 
1351131 - Actualisatie Akoestisch inrichtingsplan Industrieterrein De 
Schelde/Buitenhaven 2021 
Het akoestisch inrichtingsplan bij de Beleidsregel Zonebeheersysteem Industrieterrein De 
Schelde/Buitenhaven moet worden aangepast. Vanwege het inpassingsplan voor de 
marinierskazerne zijn enkele terreinen in 2014 reeds onttrokken aan het gezoneerde 
industrieterrein. Nu zijn er vergevorderde plannen om op deze terreinen het Justitieel 
Complex Vlissingen (JCV) en een stadslandgoed te realiseren. Dit betreft geen grote 
'lawaaimakers' volgens de Wet geluidhinder. Daarom kunnen ze worden verwijderd uit het 
akoestisch inrichtingsplan. De overige bedrijven in het gezoneerde industrieterrein behouden 
hun bestaande geluidsgebruiksruimte, zodat het geluid niet toeneemt. 
Ook heeft er een herberekening plaatsgevonden op de controlepunten van de geluidzone 
rond de inrichting van Koninklijke Schelde Groep (KSG) aan de Koningsweg 2 in Vlissingen. 
Daarnaast is er een controlepunt toegevoegd bij de beoogde bebouwing op het Timmerplein 
in het Scheldekwartier. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling op het Timmerplein voor wat betreft 
de uitstraling van industrielawaai doorgang kan vinden en dat ook op de overige 
controlepunten de grenswaarden niet worden overschreden. De herberekening en 
toevoeging zijn doorgevoerd in het geactualiseerde akoestisch inrichtingsplan. 
 
1348114 - Reactie Pilot Toeristisch informatiepunt Vlissingen met verzoek 
heroverweging beëindiging financiering infopunt 
Tot 31 oktober 2021 heeft de ZB als een pilot een toeristische informatiepunt open 
gehouden. Het college heeft op 27 juli 2021 besloten deze pilot te beëindigen.  
ZB heeft op 21 oktober 2021 een verzoek ingediend dit besluit te heroverwegen en vraagt 
om het voortzetten van een structurele financiering van een toeristisch informatiepunt in de 
ZB locatie in Vlissingen. De motivering van het verzoek van ZB is niet anders dan de 
argumenten die meegenomen zijn met de evaluatie waarop het besluit van 27 juli 2021 is 
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gebaseerd. Het college besluit daarom niet mee te gaan met dit verzoek en houdt vast aan 
haar besluit van 27 juli 2021. 
 
1348176 - Omgevingsvergunning Oranjestraat 2 t/m 8d (v.m. Willem III-kazerne) 
De eigenaar van het pand Oranjestraat 2, 4, 6a t/m 6d en 8a t/m 8d (de v.m. Willem III-
kazerne) heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen 
van dit pand. De eigenaar wil daarin woonappartementen met bergingen bouwen. Het pand 
is een rijksmonument. De aanvraag is verschillende keren behandeld in de vergaderingen 
van de Monumentencommissie, waarna de oorspronkelijke aanvraag is bijgesteld. De 
Monumentencommissie heeft een positief advies over de uiteindelijke aanvraag gegeven. Op 
de gepubliceerde ontwerp-vergunning zijn twee zienswijzen ingediend. Na beoordeling en 
verwerking van deze zienswijzen is een ontwerpbesluit op de aanvraag opgesteld. De 
zienswijzen vormen geen aanleiding af te zien van het verlenen van de vergunning. Het 
college neemt kennis van de zienswijzen en verleent de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
1350310 - 3e begrotingswijziging 2022 RUD-Zeeland  
De begrotingswijziging voor RUD Zeeland bestaat uit het beschikbaar stellen van budget 
voor de uitvoering van actualisatietoetsen en indien van toepassing, het opstellen van een 
geactualiseerde vergunning. Het betreft een structurele aanpassing op de begroting voor de 
jaren 2022-2026. Het college stelt de gemeenteraad voor een positieve zienswijze in te 
dienen op de 3e begrotingswijziging 2022 van de omgevingsdienst RUD-Zeeland en het 
ontwerp-raadsvoorstel daarvoor vast te stellen. Via de 1e bestuursrapportage 2022 wordt 
voorzien in de dekking van de extra uitgaaf van € 15.171. 
 
1344485 - Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting Vlissingen 2022 
Op basis van artikel 2 van het Besluit Gemeentelijke Parkeerbelastingen moet er jaarlijks ter 
onderbouwing voor de hoogte van de naheffingsaanslag parkeerbelasting een kostenbesluit 
worden vastgesteld. Het tarief voor de naheffingsaanslag parkeerbelasting is reeds in de 
raad van 11 november 2021 vastgesteld. Hierbij ontbrak echter de onderbouwing van de 
kosten. De totale kosten bedragen € 96,80 per naheffingsaanslag, terwijl de maximale 
toegestane naheffingsaanslag € 66,50 bedraagt. Op basis van de vast te stellen 
kostenonderbouwing kunnen we het maximaal toegestane tarief naheffen bij 
parkeerovertredingen.  
 
1350048 - Reactieschrift definitief ontwerp Rooie buurt 
Het college stemt in met het definitieve ontwerp voor de herinrichting Rooie buurt en het 
reactieschrift n.a.v. inspraakprocedure definitief ontwerp Rooie buurt. Het definitieve ontwerp 
heeft ter inzage gelegen tussen 1 juli en 31 augustus 2021. 
 
1349818 - O&O formulier Leerlingenvervoer GGZ 
De artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland hebben op basis van de primaire 
Programmabegroting 2021 bepaald welke begrotingswijzigingen beoordeeld moeten worden 
op het O&O (Onuitstelbaar en Onontkoombaar) criterium. Het college besluit in te stemmen 
met het O&O-formulier leerlingenvervoer GGZ. 
 
  


