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ONDERWERP    
beslissing over de afgifte van de verklaring van geen bedenkingen- Planologische procedure 
herontwikkeling schoollocatie Zuidwateringstraat 12  
 
 
Geachte raad, 
 
Bij brief van 5 november 2021 hebben wij u geïnformeerd over bovenvermelde aanvraag 
omgevingsvergunning. Gedurende zes weken, van 11 november 2021 t/m 22 december 
2021, heeft de aanvraag met bijbehorende tekeningen, de ontwerpbeschikking en de 
ruimtelijke onderbouwing ter visie gelegen. Gedurende deze periode zijn twee zienswijzen 
ontvangen. 
 
Eén zienswijze had betrekking op de ligging van 2 parkeervakken in de inrit. Op basis van 
deze zienswijze is de situatietekening gewijzigd en worden de 2 parkeervakken anders 
gepositioneerd binnen het plangebied. Daarop hebben de indieners deze zienswijze 
ingetrokken. 
Aan de andere zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  
 
Er bestaat verder geen aanleiding om de planologische medewerking niet te verlenen aan 
de gevraagde omgevingsvergunning. Wij zijn dan ook 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 - verseonnummer 
396641) over het niet eisen van een verklaring van geen bedenkingen door 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 zienswijzen, opnieuw aan de raad wordt toegezonden. U 
wordt daarom tot uiterlijk 19 april 2022 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. 
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Mocht tenminste 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. Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen met Davey Bennaars, tel 487316. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,              de burgemeester, 

 
drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




