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R.J. v.d. Zwaag, burgemeester
C. Maas, wethouder
P.A.C. Wisse, wethouder
L.A. Roelse, wethouder
drs. P.H.A. Brakman, gemeentesecretaris wnd.

Vastgesteld in de vergadering van 21 december 2021
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester
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Onderwerp

BEST Besluitenlijst B&W
week 49 2021
BEST Besluitenlijst B&W
week 50 KB 21
RO
Uitbreiden
kleinschalig
kampeerterrein te
Zoutelande

RO

Advies

Besluit

Vaststellen besluitenlijst

Conform

Vaststellen besluitenlijst

Conform

1. De beantwoording
Conform
van/toelichting op de
ingediende schriftelijke
reacties van Provincie
Zeeland en Waterschap
Scheldestromen zoals
opgenomen in het
zienswijzenrapport,
over te nemen.
2. Het wijzigingsplan
“Toelichting Wijzigingsplan
Buitengebied Veere
Zoutelande” vast te stellen.
3. De functieaanduiding
"specifieke vorm van
recreatie-kleinschalig
kamperen" te
wijzigen overeen-komstig het
bijge-voegde besluit.
4. In te stemmen met de
inhoud van de bijgevoegde
concept-brieven aan
Provincie
Zeeland en Waterschap
Scheldestromen.
5. Het besluit met
bijbehorende stukken ter
inzage te leggen.
Anterieure
1. Instemmen met
Conform
overeenkomst
bijgevoegde anterieure
parkeren
overeenkomst en deze ter
Domburg en
ondertekening aanbieden aan
principebesluit tot de initiatiefnemer.
afwijken van het 2. Met toepassing artikel 4 lid
bestemmingsplan 11 van Bijlage II van het
Buitengebeid t/m Besluit ruimtelijke ordening
5de herziening
afwijken van het
bestemmingsplan
Buitengebied t/m de 5e
herziening voor de beoogde
ontwikkeling van 72
parkeerplaatsen als een
daartoe strekkende aanvraag
omgevingsvergunning wordt
ingediend.
3. Aan het bepaalde onder 2
de voorwaarde te verbinden
dat de vergunning alleen kan
worden verleend als de
overeenkomst als bedoeld
onder 1 is ondertekend en de
berekening van de
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stikstofdepositie akkoord
wordt bevonden.
Verkoop
Een perceel grond van
groenstrook
ongeveer 21 m2 verkopen
Zoutelande
aan de aangrenzende
eigenaar tegen de
vastgestelde prijs van prijs
van
€ 129,- per m² kosten
koper.
Bouw
1. In principe medewerking
landbouwloods te verlenen aan ingediend
Koudekerke
verzoek en betrokkene in de
gelegenheid stellen een
concept herziening
bestemmingsplan met de
nodige onderzoeken in te
dienen.
2. De voorgestelde
maatregelen vastleggen in
een grondexploitatieovereenkomst.
Realiseren 6
In principe medewerking
recreatieapparte- verlenen aan het ingediende
menten in
verzoek door het plan op te
bestaande schuur nemen in het ontwerp 6e
te Koudekerke
herziening bestemmingsplan
Buitengebied dan wel door
het voeren van een
uitgebreide
omgevingsvergunningsprocedure.
Uitbreiden
1. De beantwoording
kleinschalig
van/toelichting op de
kampeerterrein te ingediende schriftelijke
Koudekerke
reactie van Provincie Zeeland
zoals opgenomen in het
zienswijzenrapport, over te
nemen.
2. Het wijzigingsplan
“Wijzigingsplan Buitengebied
Veere Koudekerke” vast te
stellen.
3. De functieaanduiding
"specifieke vorm van
recreatie-kleinschalig
kamperen" te wijzigen
overeenkomstig het
bijgevoegde besluit.
4. In te stemmen met de
inhoud van bijgevoegde
conceptbrief aan Provincie
Zeeland.
5. Het besluit met
bijbehorende stukken ter
inzage te leggen.
Voortzetten
1. Positieve grondhouding
verkenningsgeinnemen om Voetbal
sprekken van VCK Combinatie Koudekerke
met KOW
(VCK) verdere
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Conform

Conform

Conform

Conform

Conform
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RO

Verhuur twee
recreatieve
nachtverblijven
Zoutelande
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RO
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DV

Raadsmemo
stand van zaken
PFAS
Westerschelde
Aanvraag
omgevingsvergunning voor het
uitbreiden van de
woning in
Oostkapelle
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MO
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Afwijzing
aanvraag traplift
Erkennen beroep
op verjaring

verkenningsgesprekken te
laten voeren en concrete
plannen te ontwikkelen
samen met Kinderopvang
Walcheren (KOW) om
Buitenschoolse opvang (BSO)
bovenbouw mogelijk te
maken in het clubhuis van
VCK.
2. VCK toestemming geven
om een
bestemmingsplanwijziging
aan te vragen om het
mogelijk te maken andere
maatschappelijke doelen te
laten plaatsvinden op hun
complex zoals een BSO.
3. VCK altijd formeel een
schriftelijke aanvraag laten
doen wanneer er andere
maatschappelijke activiteiten
dan sport worden
georganiseerd.
1. Een preventieve last onder Conform
dwangsom op te leggen met
betrekking tot het gebruik
van meer dan één bijgebouw,
aanbouw of uitbouw voor
recreatief nachtverblijf op het
perceel.
2. Het besluit middels
bijgaande brief bekend te
maken aan de gemachtigde.
Bijgevoegde memo ter
Conform
kennisname aan de raad
sturen.
1. Medewerking verlenen aan Conform
het afwijken van het
bestemmingsplan ‘Kom
Oostkapelle’ met toepassing
van art 2.12 Wabo i.c.m. art
4 lid 1 bijlage 2 Bor voor het
realiseren van de aanbouw.
Afwijzen aanvraag traplift.
Conform

1. Akkoord te gaan met de
Conform
erkenningen van de beroepen
op verjaring volgens
bijgaande stukken.
2. De hiermee gepaard
gaande kosten voor rekening
te laten komen van de
verkrijgende partij
Het bouwen van 2 1. Instemmen met een
Conform
woningen
binnenplanse afwijking voor
het toestaan van grotere
bouwhoogtes dan het
bestemmingsplan toestaat.
2. Instemmen met een
4
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binnenplanse afwijking voor
het toestaan van
woonfuncties buiten het
bouwvlak
3. Instemmen met een
binnenplanse afwijking voor
het toestaan van meer
erfbebouwing dan het
bestemmingsplan toestaat.
Bijdrage hekwerk 1. Instemmen met een
Conform
rondom de
bijdrage aan een hekwerk
Mondriaanboom
rondom de Mondriaanboom.
2. Hiervoor een bedrag van €
3.430 beschikbaar stellen.
3. Dit dekken uit het budget
Toeristische Impuls.
Uitvoering
1. Milieueducatie onder
Conform
Milieueducatie
brengen bij Terra Maris van 1
Walcheren
januari 2022 tot 1 januari
2026;
2. Instemmen met
bijgevoegde concept
samenwerkingsovereenkomst
tussen de 3 Walcherse
gemeenten en Terra Maris
voor de uitvoering van de
milieueducatietaken;
3. Instemmen met een
jaarlijkse bijdrage van Veere
van € 10.000,- op basis van
de verdeelsleutel 40-40-20
(Middelburg-VlissingenVeere);
4. Deze jaarlijkse kosten
dekken uit structureel budget
milieu communicatie –
educatie;
5. Gemotiveerd afwijken van
het inkoopbeleid en
enkelvoudig onderhands
gunnen.
6. De huidige overeenkomst
van 18 mei 2018 tot en met
30 april 2022 per 1 januari
2022 opzeggen.
7. De burgemeester besluit:
De ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst
te laten plaatsvinden door de
portefeuillehouder Milieu
Wethouder Roelse en deze
hiervoor machtigen.
Verlenging
1. Instemmen met het
Conform
innovatievoucher- verlengingsverzoek van
regeling
Impuls Zeeland betreft de
innovatievoucher regeling.
2. Instemmen met het
verzoek om het budget vrij in
te zetten voor diverse
ondersteunings-middelen aan
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ondernemers in de
vrijetijdssector.
Subsidie Stichting 1. Aan Stichting Marathon
Conform
Marathon Zeeland Zeeland een subsidie te
2022 en
verlenen van € 5.000 voor de
vaststelling 2020 Kustmarathon 2022.
2. Deze subsidie te dekken
uit het budget
Sportstimulering Algemeen
(€ 2.500) en het budget
Toeristische Projecten (€
2.500).
3. De subsidie voor Stichting
Marathon Zeeland 2020 vast
te stellen op € 0.
Financiële
1. Kennisnemen van het door Conform
regeling
de Veiligheidsregio Zeeland
tegemoetkoming beschikbaar gestelde budget
Corona Toegangs van € 79.070 voor controle
Bewijs (CTB)
Corona Toegangs Bewijs
(CTB);
2. De uitvoerings-regeling
tegemoetkoming Corona
Toegangs Bewijs (CTB) zoals
in dit voorstel beschreven
bekrachtigen.
3. Voor de uitvoering van de
regeling een budget ramen in
de begroting 2021 van
€ 79.070, met als dekking de
vergoeding van de
Veiligheidsregio Zeeland.
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