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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: M.A.J. Delhez MSc, P. Schenkelaars, A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D. Sinke, secretaris
Afwezig: A.G. van der Maas
Besluitenlijst voor de vergadering van 17/04/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 10 april 2018

De besluitenlijst van 10 april 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Tankstation Gemeentelijke Jachthaven Renoveren
TV
De tankvoorziening van het tankstation op onze jachthaven ziet er niet fraai uit. De
pompen zijn op zich robuust en geijkt maar het geheel straalt geen kwaliteit uit en uitval
is niet uitgesloten, materiaal is niet meer leverbaar.
De bijzondere beheers-regeling en de geringe omzetten maakt investeren lastig. De
brandstofleverancier ziet echter kansen en is bereid mee te betalen.
Conform advies
Samen met de leverancier het brandstoffen afgifte punt vernieuwen.
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Ruimtelijk beleid ter uitvoering van de energietransitie
TV
De energie transitie is op volle gang. In onze winderige en zonnige omgeving is het
plaatsen van windturbines en zonnepanelen interessant. Grootschalige opzet dient
gereguleerd te worden. De intentie was, hiervoor een paragraaf op te nemen in onze
Omgevingsvisie. Deze opvolger van de Structuurvisie 2008 laat echter, door herhaald
uitstellen van de Omgevingswet, op zich wachten. Vooruitlopend op de gemeentelijke
Omgevingsvisie stellen we beleid op voor het invullen van onze plicht binnen de
energietransitie in een zodanige vorm dat deze naadloos past in de toekomstige
Omgevingsvisie. Antea is benaderd en na oriënterende gesprekken is er een offerte
uitgebracht.
Aanhouden
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Aquacultuur Oost-Zeedijk te Kats
IP
Bestemmingsplan ten behoeve van facilitaire voorzieningen voor de aquacultuur aan
de Oost-Zeedijk.
Aanhouden
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Subsidieregeling Duurzaam Bouwen ook voor postcoderoos project aanwenden
TV
Met de Subsidieregeling Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2017 helpen we veel
inwoners met het verduurzamen van hun (recreatie)woning. Als je dak niet geschikt is
voor zonnecellen kan je deze regeling maar ten dele benutten. Door Art 2 onder
voorwaarden, los te laten voor participanten in een "Postcoderoos Project" kan deze
onbillijkheid hersteld worden. Art 10 biedt daar het college de ruimte voor.
Conform advies
Instemmen met het voorstel om voor participanten van een Postcoderoosproject Art 2
van de Subsidieregeling Duurzaam Bouwen niet van toepassing te verklaren en onder
aanvullende voorwaarden toch een bijdrage te verstrekken.
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Ontwerpbestemmingsplan Bebouwde kom Geersdijk 2018
MvdM
Actualisatie van het bestemmingsplan voor Geersdijk.
Conform advies
Het ontwerpbestemmingsplan ter visie leggen.
De Raad informeren via ingekomen stukken.
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Aanpassing raadsvoorstel Asbest van het dak Noord-Beveland 2018-2019
DD
Voorstel tot aanpassing van het raadsvoorstel met doel regeling toegankelijker te
maken en doeltreffender t.a.v. de bescherming van de volksgezondheid binnen de
dorpen.
Conform advies
Akkoord met aanpassingen

008

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 24/04/2018

de secretaris,

de voorzitter,

