
 
  

      
         

      

 
     

           
 

 
 

              
           

            
               
                

             
       
   

 
       

         
 

     
     

 
    

      
   
  
      
   
   

 
            

           
 

  
 

 
 

     
 

       
 

                
            

      
                 
            
    

 
                

         
            

             
           

  

AGENDA BESLUITENRAAD
 
VOOR DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
 

VAN VLISSINGEN VAN 22 juni 2017 OM 19.30 UUR
 
IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS
 

1. OPENING EN MEDEDELING 
Afwezig: raadsleden de heren Peters en Vermeulen; wethouder De Jonge. 

Aanwezig 
Raad: 
A.J. Achterhuis (PSR), G.H.J. Blom (PSR), Y. Bouziani (PvdA), C.J. Colijn – Ventevogel (SP), 
C. van Dalen (CU), J.C.A. Dooms (LPV), P.J. van Eck (D66), 
S.C.G.A. Eggermont (LPV), A. van der Giessen (VVD), P.W. Hirdes (LPV), 
L.E.J. Janse-vd Weele (SGP), W.B. Kraan (POV), J. de Lange (SP), A.A.G. Muller (CDA), 
F.E.C. Oreel (PvdA), O.P Penraat (SP), J.J. Reijnierse (PvdA), J.J. Rijkse (SP), G.A. Sips (LPV), 
R.J. Suurmond (PSR), D. Verboom (D66), E. Verhage (GL), T.E. Vork-Ritter (VVD), 
M. Weug (LPV), M. de Zwarte (CDA); 
F. Vermeulen (griffier); 
College: 
A.R.B. van den Tillaar (voorzitter / burgemeester); 
Wethouders: S. Stroosnijder, J.A. Elliott- Hilverdink, A. Vader. 

2. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. SPREEKRECHT BURGERS 
Agendapunt 5.1 raadsvoorstel Westduin – gebiedsgerichte aanpak 
- dhr. Riekwel 
- dhr. Naudts 
- dhr. Van de Moosdijk 
- dhr. Kloosterboer 
- mevr. Bootsgezel 

4. STAND VAN ZAKEN OVERLEG IN HET KADER VAN ARTIKEL 12 
Agendapunt wordt in verband met afwezigheid van wethouder De Jonge doorgeschoven. 

5. RAADSVOORSTELLEN 

Debatstukken 

5.1 Raadsvoorstel Westduin – gebiedsgerichte aanpak 

Het amendement van het CDA wordt ingetrokken.
 

Het amendement van de CU wordt na hoofdelijke stemming (voor 15 – tegen 10*) aangenomen.
 
Het amendement behelst de volgende wijzigingen in het dictum van het raadsvoorstel;
 
Beslispunt 2 wordt als volgt gewijzigd:
 
alle tekst na de tweede en voor de derde komma vervalt, de derde komma wordt vervangen door
 
een punt en na deze punt wordt een alternatieve tekst toegevoegd, luidende:
 
‘De zoekgebieden zijn als volgt:
 

a: voor de Kanovijver een nog te vormen perceel ten zuiden en ter hoogte van het 
parkeerterrein aan de westkant van de Boulevard-oprit (President Rooseveltlaan), 
waarbij de totale oppervlakte van het zoekgebied maximaal 4.000 m2 bedraagt en 
het huidige perceel van de Kanovijver (ca. 3.000 m2) door ondernemer dient te 
worden gesaneerd en door middel van nieuwe aanplant teruggegeven aan het 
Nollebos; 



 
           

              
            
              

           
          

       

 
     

                 
             

           
          

 

      

            
            
     

 

      

               
             

  
 

               
 

               
            
   

 
              

            
     

                 
           

            
                

              
 

              
              

              
              

            
            

  
 

             
       

        
 

                 
   

 

b. voor Sauna Swaenenburgh het huidige perceel van Sauna Swaenenburgh (ca. 
3.600 m2) met aan de oostzijde op het grasveld, direct grenzend aan de huidige 
locatie, waarbij de totale oppervlakte van het zoekgebied voor de Sauna maximaal 
11.600 m2 bedraagt en waarbij de afstand van het zoekgebied gemeten vanaf de 
oeverranden van de bestaande waterpartijen minimaal 10 meter bedraagt en deze 
tussenliggende grond moet worden behouden en voor zover nodig worden 
(her)ingericht als groenstrook zijnde bomen en/of bosschages’. 

II 
Beslispunt 8 wordt toegevoegd luidende: 
‘8. Bij bebouwing geldt ‘dubbel groen voor rood’ hetgeen inhoudt dat voor elke gekapte boom er 
twee nieuwe bomen terug moeten komen in het Nollebos-Westduingebied. Het college dient 
daarnaast met de ondernemers middels anterieure overeenkomsten afspraken te maken over 
groenaanplant c.q. verbetering en verbinding tussen stad, boulevard en bos’. 

III 

Beslispunt 9 wordt toegevoegd luidende: 

‘9. Uitgangspunten binnen de aanpak door het college dienen te zijn een integrale gebiedsaanpak 
met versterking van de cultuur historische waarden, uitvoering van deze aanpak binnen daarvoor 
nog vast te stellen kaders’. 

IV 

Beslispunt 10 wordt toegevoegd luidende: 

‘10. De raad draagt het college op om de gewijzigde zoekgebieden op haalbaarheid te (laten) 
onderzoeken en binnen zes maanden of zoveel eerder de gemeenteraad over de uitkomst te 
informeren’. 

De raad van de gemeente Vlissingen besluit na hoofdelijke stemming (voor 15 – tegen 10*); 

1. Het gebied Nollebos/ Westduin (bijlage nr. 685002), dat begrensd wordt door B. van
 
Woelderenlaan – duinen – Nolledijk, onderdeel te laten uitmaken van een
 
gebiedsgerichte aanpak;
 

2. Binnen dit gebied een integraal streefbeeld op te stellen, waarbij voor ondernemingen De
 
Kanovijver en Swaenburgh sauna binnen dit plangebied een zoekgebied wordt aangewezen.
 
De zoekgebieden zijn als volgt:
 
a. voor de Kanovijver een nog te vormen perceel ten zuiden en ter hoogte van het parkeerterrein
 
aan de westkant van de Boulevard-oprit (President Rooseveltlaan), zoals aangeven op de
 
bijgevoegde plattegrond (bijlage 3), waarbij het totale oppervlakte van het zoekgebied maximaal
 
4.000 m2 bedraagt en het huidige perceel van de Kanovijver (ca. 3.000 m2) door de ondernemer
 
dient te worden gesaneerd en door middel van nieuwe aanplant teruggegeven aan het Nollebos;
 

b. voor Sauna Swaenenburgh het huidige perceel van Sauna Swaenenburgh (circa 3.600 m2) met
 
aan de oostzijde op het grasveld, direct aan de huidige locatie zoals aangegeven op bijgevoegde
 
plattegrond waarbij het totale oppervlakte van het zoekgebied voor de Sauna maximaal 11.600 m2
 
bedraagt en waarbij de afstand van het zoekgebied gemeten vanaf de oeverranden van de
 
bestaande waterpartijen minimaal 10 meter bedraagt en deze tussenliggende grond moet worden
 
behouden en voor zover nodig worden (her) ingericht als groenstrook zijnde bomen en/of
 
bosschages.
 

3. Binnen de twee zoekgebieden voorlopig in te stemmen met de ruimtelijke, functionele,
 
programmatische, stedenbouwkundige en verkeer- en parkeertechnische kaders, zoals 

aangegeven in dit voorstel en samengevat in bijlage5;
 

4. Dat de besluiten onder 1 t/m 3 in de plaats treden van het bij de Visie Zwanenburgpark (26
10-2006) aangenomen amendement;
 



 
 
 
 
 

                 
           

    
 

               
         

 
              

               
      

 
               
             

          
          

 
             

          
       

 
               

             
  

 
          

           
                
              
            

               
              

          
 

     
           

 
     

           
 

 
 

      
 

        
           

 
 

       
 

        
              

    
                  

  
               

 
 
 
 

5. Op basis van de besluiten onder 1 t/m 3 het college op te dragen met verschillende 
stakeholders alsmede de initiatiefnemers, de kaders te verfijnen en gelijktijdig een natuurwaarde 
onderzoek te laten uitvoeren; 

6. Het resultaat zoals bedoeld onder 5, voor te leggen aan de gemeenteraad en op basis van 
dat raadsbesluit een maatschappelijke toetsingsronde (= inspraakronde) te organiseren; 

7. Op basis van de resultaten van de maatschappelijke toetsingsronde, een definitief besluit te 
nemen met betrekking tot het streefbeeld voor het gebied, de begrenzing van de zoekgebieden en 
de daarvoor geldende kaders en randvoorwaarden. 

8. Bij bebouwing geldt ‘dubbel groen voor rood’ hetgeen inhoudt dat voor elke gekapte boom 
er twee nieuwe bomen terug moeten komen in het Nollebos-Westduingebied. Het college dient 
daarnaast met de ondernemers anterieure overeenkomsten afspraken te maken over 
groenaanplant c.q. verbetering en verbinding tussen stad, boulevard en bos. 

9. Uitgangspunten binnen de aanpak door het college dienen te zijn een integrale 
gebiedsaanpak met versterking van de cultuur historische waarden, uitvoering van deze aanpak 
binnen daarvoor nog vast te stellen kaders. 

10. De raad draagt het college op om de gewijzigde zoekgebieden op haalbaarheid te (laten) 
onderzoeken en binnen zes maanden of zoveel eerder de gemeenteraad over de uitkomst te 
informeren. 

Hoofdelijke stemming* (stemmen zijn gelijk voor zowel amendement als geamendeerd voorstel): 
Voor: S.C.G.A. Eggermont (LPV), P.W. Hirdes (LPV), P.J. van Eck (D66), 
C.J. Colijn – Ventevogel (SP), J.J. Rijkse (SP), G.H.J. Blom (PSR), J. de Lange (SP),
 
O.P Penraat (SP), C. van Dalen (CU), G.A. Sips (LPV), ), D. Verboom (D66),
 
R.J. Suurmond (PSR), A.J. Achterhuis (PSR), J.C.A. Dooms (LPV), M. Weug (LPV).
 
Tegen: E. Verhage (GL), T.E. Vork-Ritter (VVD), F.E.C. Oreel (PvdA), A.A.G. Muller (CDA),
 
A. van der Giessen (VVD),M. de Zwarte (CDA), ), L.E.J. Janse-vd Weele (SGP),
 
J.J. Reijnierse (PvdA), Y. Bouziani (PvdA), W.B. Kraan (POV),
 

5.2 Raadsvoorstel Plan van Aanpak VRZ
 
Behandeling van het raadsvoorstel wordt doorgeschoven naar donderdag 29 juni 2017
 

5.3 Raadsvoorstel Begroting 2018 VRZ 
Behandeling van het raadsvoorstel wordt doorgeschoven naar donderdag 29 juni 2017 

Routinestukken 

5.4 Raadsvoorstel Begroting 2018 SGB 

De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem:
 
in te stemmen met de concept-programmabegroting 2018 van de Stadsgewestelijke Brandweer
 
Vlissingen-Middelburg.
 

5.5 Raadsvoorstel Vaststellen jaarrekening 2016 SGB 

De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 
1) In te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur van de Stadsgewestelijke Brandweer 
Vlissingen-Middelburg voorgelegde concept-jaarrekening 2016. 
2) In te stemmen met het ten laste brengen van het negatieve resultaat van € 128.000 aan de 
algemene reserve. 
3) Dit voorstel voor te leggen aan de inspecteur in kader van artikel 12 traject. 



 
 
 
 

    
 

        
                  

           
       

              
               

              
             
      

             
             

    
              

 
 

           
 

        
             
           

      
         

 
           

              
    

 
       

 
  

 
     

 
   

 
        
               

  
                  

 
   

 
     

 
  

 
 
 
 

5.6 Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Scheldekwartier 

De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 
1. tot het verklaren, dat, op grond van artikel 3.4, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, een 
bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied Scheldekwartier, overeenkomstig de bij dit 
besluit behorende verbeelding met het planidentificatienummer NL.IMRO.0718.VBSK08-VG01; 
2. te bepalen dat het verboden is het feitelijk gebruik van gronden en bouwwerken, zoals dat 
bestond op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, te wijzigen in een ander gebruik, 
waaronder ook wordt verstaan wijziging in omvang of intensiteit, indien de bij dit besluit 
aangewezen gebieden minder geschikt worden voor de verwezenlijking van de bij het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan te geven bestemming; 
3. te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kunnen afwijken van dit 
verbod, mits het voorgestane gebruik niet in strijd is met het geldende planologische beleid c.q. het 
in voorbereiding zijnde bestemmingsplan; 
4. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie. 

5.7 Raadsvoorstel 4e Kwartaalrapportage sociaal domein en 8e begrotingswijziging 2017 

De raad van de gemeente Vlissingen besluit unaniem: 
1. Kennis te nemen van de 4e kwartaalrapportage 2016 Sociaal Domein (Walcheren voor Elkaar); 
2. De tekorten vanuit de meerjarenbegroting 2017-2020 te dekken middels een jaarlijkse 
onttrekking aan de reserve Sociaal Domein. 
3. Hiertoe de 8e begrotingswijziging 2017 vast te stellen. 

De rest van de vergaderpunten worden doorgeschoven naar donderdag 29 juni. 
Donderdag 29 juni zal er gestart worden met een Besluitenraad opgevolgd door de eerder 
geplande reguliere Adviesraad. 

De vergadering sluit om 22.37 uur. 

6. MOTIES 

7A. ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE 

7B. VRAGENHALFUUR RAADSLEDEN 

8A. SCHRIFTELIJKE VRAGEN o.g.v. ARTIKEL 34 RvO 
8A.1 Beantwoording artikel 34 vragen van de LPV van 26 april 2017 over stadsbescherming bij 

sloop. 
8A.2 Beantwoording artikel 34 vragen van de VVD van 10 mei 2017 over app VVV Zeeland 

8B. AFHANDELING MOTIES 

9. OVER TE LEGGEN STUKKEN 

10. SLUITING 


