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1323920 - Ontwerpwijzigingsplan 'Bedrijventerrein Souburg - herontwikkeling Oude 
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 het voorontwerpwijzigingsplan 
'Bedrijventerrein Souburg - herontwikkeling Veerhavenweg, Vergroting Bouwvlak, 
Archeologie' opgesteld. Het college stemt in met het voorontwerpwijzigingsplan en de daarbij 
behorende aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling. De inspraakprocedure wordt 
opgestart.  
 
1316266 - Definitieve vaststelling Zeeuwse Woonagenda 
Sinds 2018 werken de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland samen op het gebied 
van wonen. In de Woonagenda beschrijven provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten, 
vanuit een gedeeld perspectief, de belangrijkste woonopgaven en de wens om samen te 
werken aan die woonopgaven. Het gedeelde perspectief gaat over het toekomstbestendig 
maken van de woonvoorraad (levensloopbestendig en klimaatbestendig) en het zorgen voor 
goede en voldoende geschikte en betaalbare woningen voor de inwoners van Zeeland, nu 
en in de toekomst. Deze samenwerking richt zich meer dan voorheen op de kwaliteit van de 
woningvoorraad en het leveren van maatwerk. De samenwerking heeft geresulteerd in een 
Zeeuwse Woonagenda die eind maart 2021 in concept door het college is vastgesteld. In 
april 2021 hebben er informatiesessies plaatsgevonden met de gemeenteraden. Dit heeft 
niet geleid tot aanpassing van de Woonagenda. In de tweede helft van 2021 vraagt de 
provincie de Zeeuwse gemeenten mee te werken aan het opstellen van een concrete 
uitvoeringsagenda die naar verwachting eind 2021/begin 2022 aan het college wordt 
voorgelegd. 
 
1323979 - Evaluatie Pilot Toeristische informatiepunten Vlissingen  
Het college heeft besloten de pilots toeristisch fysieke infopunten van zowel de ZB als de 
VOC te beëindigen en de exploitatie van deze punten niet langer te financieren. De pilots 
waren gestart naar aanleiding van een motie van CDA-PvdA-ChristenUnie-POV-VVD-SGP 
als overbrugging totdat een Toeristische Visie door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze 
visie is er inmiddels.  
De toeristische info-units van de VOC functioneerden als een teaser naar een digitale 
omgeving en genereerde extra omzet voor de ondernemers. Deze aanpak sluit wel aan bij 
de Toeristische visie, omdat hierin staat dat we toeristen digitaal willen verleiden om naar de 
gemeente Vlissingen te komen. Omdat de ondernemers zelf belang hebben bij deze 
toeristische info-units en aangeven dat zij daardoor meer bezoekers en omzet genereren, is 
er geen reden deze service structureel te financieren door de gemeente. In de 
uitvoeringsagenda, vastgesteld door het college, bestaat wel de mogelijkheid om financieel 
bij te dragen in het doorontwikkelen van de toeristische info-units in combinatie met het 
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verbeteren van de kwaliteit van het ‘ambassadeurschap’ van de lokale ondernemers. 
 
1323139 - Onttrekking algemene reserve ontwikkeling Stadslandgoed Nieuwerve 
De realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) is onderdeel van het 
compensatiepakket Wind in de zeilen. Het JCV maakt onderdeel uit van een bredere 
landschapsontwikkeling die het gehele voormalige MARKAZ terrein beslaat.  
De regionaal omarmde visie Stadslandgoed Nieuwerve vormt de basis voor de verdere 
planuitwerking van het stadslandgoed. Voor deze planuitwerking is een budget van  
€ 500.000 nodig, rekening houdend met de inzet van de betrokken partners, de provincie 
Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en het Rijk. 
Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om dit bedrag te 
onttrekken uit de algemene reserve onder voorbehoud dat de raad later nog een expliciet 
besluit neemt over de beschikbaarstelling. De middelen zijn daarom in de begroting 2021 
verwerkt op een stelpost. Met het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad een inhoudelijk 
akkoord gevraagd op de besteding van het budget van € 500.000. De gemeenteraad neemt 
op 1 oktober 2021 een besluit over de beschikbaarstelling van dit budget, zodat gestart kan 
worden met de verdere uitwerking van het stadslandgoed. 
 
1320952 - Delegatiebesluit Omgevingswet 
In de periode vanaf nu tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet een aantal 
besluiten genomen worden om de overgang naar de Omgevingswet zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Met het wijzigen van het Algemeen delegatiebesluit Vlissingen 2015 wordt de 
bevoegdheid voor het wijzigen van het omgevingsplan op (kleine) administratieve en 
beleidsneutrale aanpassingen door de raad aan het college gedelegeerd. 
 
1324973 - Verordening BIZ Centrum Vlissingen 2022-2026 
Het college stemt in met het verzoek van de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) om 
mee te werken aan het invoeren van een nieuwe Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor de 
periode 2022-2026 in het centrum van Vlissingen. Na een succesvolle tweede BIZ-periode 
en een verloren coronajaar wil de VOC hiermee graag doorgaan. In verband met corona is 
de inwerkingtreding van de verordening in 2021 opgeschort. De VOC heeft op haar reserves 
het jaar 2021 overbrugd. De BIZ is een instrument om een fonds te vormen van en voor 
ondernemers ter versterking van het ondernemingsklimaat in het aangewezen gebied. Het 
college stemt in met de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst en de verordening met 
afspraken en legt de verordening voor aan de gemeenteraad ter behandeling.  
 
1324081 - Machinefabriek | Cascoherstel (3) 
Op 15 december 2020 heeft het college besloten een voorstel voor de financiering van het 
cascoherstel van de Machinefabriek aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit voorstel is in 
de commissie van 7 januari 2021 behandeld, maar tot besluitvorming is het niet gekomen. 
Naar aanleiding van de behandeling is een aantal uitgangspunten gewijzigd, dat het besluit 
over het cascoherstel inhoudelijk ongemoeid laat, maar wat wel leidt tot een wijziging in de 
financiering hiervan. 
Het college trekt het eerder genoemde besluitpunt over de financiering van dit cascoherstel  
in en stelt de raad voor het budget cascoherstel Machinefabriek in de grondexploitatie 
Scheldekwartier te verhogen van € 1,2 mln. naar € 4,1 mln. en dit te verwerken in de tweede 
herziening grex 2021. De verkoopwaarde van de Machinefabriek na cascoherstel op basis 
van taxatie met € 1,65 mln. te verhogen en dit te verwerken in de 2e herziening grex 2021. 
Het resultaat van de grondexploitatie bij de 2e herziening 2021 te laten verslechteren met 
€ 1,25 mln. (nominaal). Deze verslechtering te dekken uit de onttrekking van € 1,25 mln. aan 
de algemene reserve, conform het voorwaardelijk besluit van de raad op 8 juli jl.. 
 
1324434 - Bindend Advies Omgevingswet 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuift de bevoegdheid tot het verlenen 
van vergunningen voor activiteiten in strijd met de regels van het omgevingsplan (nu 
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bestemmingsplan) van de raad naar het college. Voor deze zogenoemde buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten kan de raad gevallen aanwijzen, waarover hij bindend advies aan 
het college geeft ten behoeve van de besluitvorming. De lijst van gevallen waarvoor een 
bindend advies nodig is, zal door de raad moeten worden vastgesteld. 
De huidige lijst van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vanuit de 
gemeenteraad is vereist, wordt vervangen door het Besluit bindend adviesrecht raad 
Omgevingswet Vlissingen voor bepaalde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. 
 
 
1324994 - Omgevingsvergunningen IKC Tweemaster-Kameleon en De Parelburcht en 
gymzaal Braamstraat 
In de zomer van 2020 is een ontwerptraject gestart om te komen tot een voorlopig ontwerp 
voor IKC Tweemaster-Kameleon, IKC De Parelburcht en een gymzaal aan de Braamstraat te 
Oost-Souburg. Dit heeft in december 2020 geleid tot een aanvraag omgevingsvergunning en 
in maart 2021 tot een drietal digitale bewonersbijeenkomsten om de plannen te presenteren. 
Hierop zijn ca. 20 reacties binnengekomen die zijn meegenomen in afweging om te komen 
tot verlening van de omgevingsvergunningen. Het college heeft een definitief besluit 
genomen op basis van de antwoordnota op de reacties van omwonenden op de ingediende 
omgevingsvergunningen. De omgevingsvergunningen worden door het college verleend. De 
omwonenden worden hiervan in kennis gesteld en de raad is middels een 
raadsinformatiebrief geïnformeerd.  
 
1323377 - Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2020 
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2020 van de commissie bezwaarschriften. Het 
college heeft tevens besloten het jaarverslag door middel van de raadsinformatiebrief ter 
kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. In het jaarverslag doet de commissie 
verslag van het aantal bezwaarschriften, de aard van de advisering, de uitkomst van de 
procedures en beslistermijnen. Verder geeft de commissie bezwaarschriften haar conclusies 
en aanbevelingen.  
 
1322690 - Zienswijzen maatregelen subsidies sociaal domein 2022-2024 
Op 23 maart 2021 heeft het college besloten om een vooraankondiging te verzenden aan de 
subsidierelaties in het sociaal domein over het voorgenomen besluit om 10% korting toe te 
passen en te effectueren vanaf 2022, en af te wijken van de VZG-norm voor indexatie van 
subsidies, voor zover deze indexatie hoger is dan 0%. Deze vooraankondiging is verzonden 
op 23 april 2021. Subsidierelaties kregen tot en met 26 mei 2021 de tijd om een zienswijze in 
te dienen over de consequenties voor de organisatie. 
Het college stelt de raad voor om een eenmalige korting van 10% op de subsidies in het 
sociaal domein toe te passen en te effectueren vanaf 2022. Voorgesteld wordt om deze 
korting niet toe te passen op de subsidies gerelateerd aan de reorganisatie van het 
voorliggend veld: de buurtteams, en op de subsidies die eerder gekort zijn in het kader van 
de Agenda voor Herstel 2015-2018. Het college stelt de raad ook voor om in de jaren 2022, 
2023 en 2024 af te wijken van de VZG-norm voor indexatie van subsidies, voor zover deze 
indexatie hoger is dan 0%. Het college besluit om de ingediende zienswijzen na het 
raadsbesluit van 30 september 2021 te beantwoorden conform het overzicht, waarna de 
aankondigingsbeschikkingen aan de subsidierelaties kunnen worden verzonden. 
 
 
 
 

 


