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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: M.A.J. Delhez MSc, W.H.J.M. Schenkelaars, A.P.L.M. Slenter- Jamar en B.C.C. Melis,
adjunct-secretaris
Afwezig: A.G. van der Maas, drs. D. Sinke, secretaris
Besluitenlijst voor de vergadering van 03/07/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 26 juni 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 26 juni 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Vorming Overleg Zeeuwse Overheden en regiobureau
CPE
Vorming Overleg Zeeuwse Overheden en regiobureau.
Conform advies
Vorming Overleg Zeeuwse Overheden en regiobureau.
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Besluit op bezwaar, omgevingsvergunning tijdelijke bouw supermarkt,
Ruiterplaatweg 6 Kamperland
WK
Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een tijdelijke
supermarkt en een reclamezuil aan de Ruiterplaatweg 6 in Kamperland. De vergunning
is verleend. Vervolgens is er een bezwaarschrift binnen gekomen. Er heeft een
hoorzitting plaatsgevonden bij de bezwarencommissie en de commissie heeft advies
uitgebracht.
Conform advies
- het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren
- het bezwaarschrift ongegrond verklaren
- in heroverweging het bestreden besluit handhaven onder aanvulling van de nadere
motivering
- het verzoek om vergoeding van proceskosten afwijzen
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Jaarverslag 2017 Agenda wonen in De Bevelanden
WK
De Agenda wonen in De Bevelanden 2025 is vastgesteld in 2015. Dit jaarverslag gaat
over de stand van zaken van deze afspraken.
Conform advies
- kennis nemen van het jaarverslag
- het jaarverslag ter kennisname brengen aan de gemeenteraad
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Besluit op bezwaar, omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan Stekeldijk
25 Geersdijk
WK
Er is een aanvraag om vergunning ingediend voor afwijken van het bestemmingsplan
om de voormalige bedrijfswoning om te zetten naar een plattelandswoning. Deze
aanvraag is geweigerd en er is bezwaar aangetekend. Er is vervolgens besloten dit
bezwaar ongegrond te verklaren waarna er een beroepschrift is ingediend. De
rechtbank heeft aangegeven dat er een nieuw besluit op bezwaar genomen dient te
worden.
Conform advies
- het bezwaar gegrond verklaren
- in heroverweging de omgevingsvergunning verlenen
- het verzoek om proceskostenvergoeding toekennen
- alle betrokkenen op de hoogte stellen van besluitvorming

006

Zonne-energie systemen op daken
TV
Zeeuwind is voornamelijk bekend van het exploiteren van windturbines. Ze zijn echter
ook actief op gebied van isolatie (warmte-effect) en plaatsen van warmtepompen. Nu
zijn ze ook gestart met het ontwikkelen van zonne-energie systemen waarbij ze
focussen op de vele daken die onbenut zijn. Door verschillende systemen op een
slimme manier aan te besteden en een financiering aan te bieden kunnen ze eigenaren
van grote daken met een "Groot Verbruik" aansluiting ontzorgen en van groene stroom
voorzien. Dit volgt naadloos het Noord-Bevelands klimaatbeleid en willen we daar waar
mogelijk ondersteunen.
Conform advies
Daar waar mogelijk en gewenst support geven aan het initiatief "Zon Offensief
Zeeland".
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 10 juli 2018.

de secretaris,

de voorzitter,

