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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst B&W 22 
oktober 2019 
Vastgesteld op 29 oktober 2019 

1139740 - Herzien bestemmingsplan Kenniswerf Oost 
De Binnen- en Buitenhavens rondom het Stationsgebied zijn volop in ontwikkeling. De te 
ontwikkelen gronden rondom het Witte Huis blijven alleen enigszins achter. De potentie van 
dit gebied voor verdere ontwikkeling is echter zeker aanwezig. Met de voorziene ontwikkeling 
van het Stationsgebied tot regionale mobiliteitsknooppunt zullen de kansen zeker toenemen. 
Om de ontwikkeling van dit gebied een impuls te geven wordt het bestemmingplan 
Kenniswerf Oost herzien voor met name de minimale bouwhoogtes. Tegelijkertijd blijft een 
grootschalige (kantoor)ontwikkeling aansluitend op de ontwikkeling van het Stationsgebied 
mogelijk.  
Daarnaast wordt de bestemming van de strook langs het spoor gewijzigd, zodanig dat deze 
aansluit bij de overige gronden binnen dit deelgebied. Gelijktijdig wordt het 
Beeldkwaliteitsplan Kenniswerf, Regels kavels en gebouwen Spoorzone, voor het 
deelgebied Spoorzone/Prins Hendrikweg aangepast conform de regels uit het 
bestemmingsplan. Hierbij wordt op een meer flexibele manier omgegaan met het 
bebouwingsfront langs de Prins Hendrikweg. Daar waar het bebouwingsfront niet geheel met 
een programma kan worden ingevuld kunnen ook representatieve groene ruimtes ontstaan 
die de levendigheid aan de Prins Hendrikweg vergroten. 

1138944 - Besluitvorming wijzigingsplannen en omgevingsvergunning 
windturbines Vlissingen-Oost KSG en CRO Port Nederland 
Op 18 juni 2019 en op 2 juli 2019 heeft het college besloten het ontwerpwijzigingsplan 
'Windturbines Damen Shipyards' en het ontwerpwijzigingsplan 'Windpark C.RO Vlissingen- in 
procedure te brengen en de daarop betrekking hebbende (omgevings)vergunningen voor 
respectievelijk 2 en 6 windturbines. De betreffende stukken hebben vanaf 11 juli 2019 t/m 21 
augustus 2019 ter inzage gelegen. Gedurende dit termijn zijn zowel ten aanzien van beide 
ontwerpwijzigingsplannen als ten aanzien van beide ontwerp-omgevingsvergunningen 
zienswijzen ontvangen. 
Een aantal onderdelen van de zienswijzen leiden ertoe dat de wijzigingsplannen gewijzigd 
moeten worden vastgesteld. Ook de te verlenen omgevingsvergunningen dienen op een 
aantal punten te worden aangepast. De meest in het oog springende aanpassing betreft de 
afname van 6 naar 5 windturbines bij het Windpark C.RO Vlissingen-Oost. Dit naar 
aanleiding van een ingebrachte zienswijze van de grondeigenaar (C.RO Ports Nederland 
BV). Wij houden ook rekening met de eisen die Defensie stelt aan windparken met 
betrekking tot de komst van de Michel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. Het college stelt de 
wijzigingsplannen vast en gaat over tot verlening van de omgevingsvergunningen voor de 
windturbines. 

1130703 - Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2019 
De gemeente dient volgens artikel 2.10 van de Jeugdwet jaarlijks een 
cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. De ervaring leert dat dit onderzoek 
meestal onbruikbaar is wegens te lage respons en daarnaast relatief duur is. Een verplicht 
onderdeel van zo'n cliëntervaringsonderzoek is op grond van de Regeling Jeugdwet het laten 
invullen van een vragenlijst. Dit kan de modelvragenlijst zijn of een eigen vragenlijst.  Wij 
maken gebruik van data van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland om ontwikkelingen 
met betrekking tot de Jeugdwet te monitoren. Deze wijze van monitoren is niet in lijn met de 
verplichte vragenlijst, maar levert wel informatie en inzicht op over het gebruik van 
Jeugdhulp. Het college besluit geen gebruik te maken van de modelvragenlijst of een andere 
vragenlijst en het CEO Jeugd in 2019 dus niet uit te voeren. 
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1136201 - Onderzoek TNO zeehavens 
TNO zal dit najaar in de zeehavens een onderzoek uitvoeren naar criminaliteit en 
ondermijning. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek wordt een sterkte-
zwakteanalyse gemaakt van de zeehavens in Zeeland en Brabant met betrekking tot 
criminaliteit en ondermijning. Vervolgens worden er aanbevelingen geformuleerd. Het 
resultaat van dit onderzoek levert input voor de havendriehoek om strategisch te sturen op 
de bestrijding van ondermijning in de zeehavens. Het college informeert de gemeenteraad 
over dit onderzoek. 

1139601 - Plan van aanpak artikel 12 
In het kader van de Artikel 12-afspraken zal Vlissingen een onderzoek uitvoeren naar 
meerdere facetten van het Sociaal Domein. De onderzoeksopdrachten zijn gericht op het 
verkrijgen van meer inzicht in en een betere grip op de kostenontwikkeling in het Sociaal 
Domein. Deze opdrachten zijn in overleg met de Artikel 12-inspecteur samengebracht in het 
Plan van Aanpak Artikel 12. De gemeente heeft zich op deze problematiek laten adviseren 
door de Visitatiecommissie van het VNG. Deze adviezen zijn opgenomen in het Plan van 
Aanpak. 

1138896 - Vaststellen inventarisatie huidige situatie toerisme Vlissingen 2019 
Als onderdeel van de collegeopdracht 'Toeristische visie Vlissingen' wordt een eerste 
product, "Toerisme Vlissingen 2019, een inventarisatie van de huidige situatie" vastgesteld 
door het college en samen met onderliggende rapporten die gediend hebben als bouwsteen 
gedeeld met de gemeenteraad. Ook neemt het college kennis van het rapport "Waardevol 
toerisme, onze leefomgeving verdient het” van september 2019 samengesteld door de Raad 
voor de leefomgeving en infrastructuur. Dit rapport wordt als bouwsteen gebruikt voor de 
toeristische visie. 

1134839 - Concept-verslag tpo 18 september 2019 en definitief verslag tpo 12 
juni 2019 
Op 18 september 2019 heeft er een tripartiete overleg (tpo) tussen de gemeente, de 
provincie Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
plaats gevonden in  het kader van het Artikel 12-traject. Het college neemt het concept 
verslag ter kennisname aan. Daarnaast neemt het college tevens het definitieve verslag van 
het tpo van 12 juni 2019 ter kennisname aan. 

1134763 - 6x duurzaam bouwen Van Dishoeckstraat 
Het college is een intentieovereenkomst met Bouwbedrijf Kambier BV aangegaan voor de 
ontwikkeling van zes duurzame koopwoningen aan de Van Dishoeckstraat in Vlissingen. 
Daarin is aan het bouwbedrijf exclusiviteit inzake die ontwikkeling toegezegd tot 1 maart 
2019. In april 2019 is die exclusiviteit verlengd tot 1 juli 2019. Nu de woningen nagenoeg 
allemaal (in optie) zijn verkocht heeft Bouwbedrijf Kambier BV een aanvraag 
omgevingsvergunning ingediend. Deze is inmiddels verleend en ligt ter inzage. Het college 
de in de intentieovereenkomst aan Bouwbedrijf Kambier BV toegezegde exclusiviteit voor de 
ontwikkeling van de bouwlocatie aan de Van Dishoeckstraat te verlengen tot 1 december 
2019. Daarnaast stemmen ze in met de verkoop van 65m² (tuin)grond voor de prijs van € 
65,-/m², onder de voorwaarde dat Bouwbedrijf Kambier BV na het onherroepelijk worden van 
de omgevingsvergunning direct zal starten met de bouw. 
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