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Aan de leden van de gemeenteraad

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
769567 / 1060983 20 december 2018

BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

E. Jasperse Paul Krugerstraat 1 0118-487367
ONDERWERP
Aanvraag omgevingsvergunning ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (WABO/2018/13); woningbouw locatie Kop van het Dok door WvO 
Zorg

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bij brief van 17 oktober 2018 hebben wij u geïnformeerd over bovenvermelde aanvraag 
omgevingsvergunning. Gedurende zes weken, van 25 oktober t/m 5 december 2018, heeft 
de aanvraag met bijbehorende tekeningen, de ontw erpbeschikking en de ruimtelijke 
onderbouwing ter visie gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. 

Er bestaat dus geen aanleiding om de planologische medewerking niet te verlenen aan de 
gevraagde omgevingsvergunning. Wij zijn dan oo k voornemens over te gaan tot het 
verlenen van de  omgevingsvergunning ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’. 

Op grond van het raadsbesluit van 27 januari 2011 (bijlage 1, onder 1) over het niet eisen 
van een verklaring van geen bedenkingen do or de gemeenteraad op grond van de Wabo, 
zijn burgemeester en wethouders in beginsel bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

De door de raad vastgestelde procedure voorziet erin, dat na afloop van de terinzagelegging 
de aanvraag, met de eventuele ziensw ijzen, opnieuw aan de raad wordt toegezonden. U 
wordt daarom tot uiterlijk 9 januari 2019 in de gelegenheid gesteld aan te geven of u de 
beslissing over de afgifte van de verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad 
voorgelegd wil zien. Mocht tenmin ste ¼ deel van het aantal raadsleden die wens te kennen 
geven, dan wordt de beslissing over de verklaring van geen bedenkingen aan de raad 
voorgelegd.



Blad 2 behorend bij 769567 / 1060983

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Els Jasperse, tel. 487367 of Jos 
Francke (0118-487282).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




