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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: A.M. Demmers-Van der Geest, A.G. van der Maas, W.H.J.M. Schenkelaars,
A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D. Sinke, secretaris

Besluitenlijst voor de vergadering van 19/02/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 12 februari 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 12 februari 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Benoemen straatnaam in het kader van de Wet BAG
CG
Benoemen straatnaam in het kader van de Wet BAG.
Conform advies
Benoemen straatnaam in het kader van de Wet BAG.

003

Aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaar
DD
Nu zij op 30 januari 2019 beëdigd zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar, MCM
en WFR aanwijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
Conform advies
MCM en WFR aanwijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

004

Addendum bij huurkoopovereenkomst
CJ
Op 7 augustus 2018 heeft het college van b en w ingestemd met de
huurkoopovereenkomst ten aanzien van de Zeelandnetlocatie gelegen aan het adres
Het Rip nr. 9 te Kamperland. Op 8 januari 2019 heeft het college van b en w ingestemd
met enkele aanpassingen/aanvullingen van deze huurkoopovereenkomst. Thans wordt
voorgesteld in te stemmen met een addendum bij de huurkoopovereenkomst, waarin
enkele aanvullingen zijn opgenomen ter verduidelijking van een gehanteerd begrip in
de huurkoopovereenkomst.
Conform advies
Instemmen met het addendum bij de huurkoopovereenkomst ten aanzien van de
Zeelandnetlocatie gelegen aan het adres Het Rip nr. 9 te Kamperland.

005

Bijlage 9 van de 15e wijziging bouwverordening, reglement van orde van de
commissie ruimtelijke kwaliteit
WK
In bijlage 9 van de Bouwverordening is het Reglement van orde van de commissie
ruimtelijke kwaliteit opgenomen. Er vindt een wijziging plaats in de samenstelling van
de commissie. Dit betekent dat bijlage 9 aangepast dient te worden.
Conform advies
de raad voorstellen om Het Regelement van orde van de commissie ruimtelijke
kwaliteit, Bijlage 9 van de Bouwverordening, vast te stellen.

006

Waterskicentrum De Schotsman
MvdM
De ondernemer heeft plannen voor een verbouwing en voor de verplaatsing van het
parkeerterrein. Deze worden meegenomen in het in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan Recreatieconcentratie De Schotsman 2018. In een
exploitatieovereenkomst zullen diverse afspraken worden vastgelegd.
Conform advies
Overeenkomst afsluiten.

007

Handhavingsverzoek inzake rookgasafvoeren en brandgevaarlijke dakbedekking
Peppeldreef.
DD
Verzoeker stelt, dat de uitmondingen van de rookgasafvoeren van de percelen
Peppeldreef 22 en 28 te Kamperland binnen een horizontale afstand van 15 meter van
brandgevaarlijke daken liggen, hetgeen in strijd zou zijn met artikel 2.59 van het
Bouwbesluit. Voorgesteld wordt het handhavingsverzoek af te wijzen. Verder meedelen
dat verzoeker alleen ten behoeve van zijn eigen belang een handhavingsverzoek in
kan dienen, tenzij hij gemachtigd is door de bewoners namens wie hij zegt te spreken.
Conform advies
Handhavingsverzoek afwijzen.

008

Overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV
RdB
In de lijn van de Provincie is het college voornemens de Raad van Bestuur te
verzoeken om nader onderzoek te doen naar overdracht van het juridisch eigendom
van het PZEM belang in Evides aan een tussenholding. Tevens wanneer zij
verwachten dat overdracht van het volledig juridisch en economisch eigendom van
Evides haalbaar is.
Conform advies
Voordat het college de Raad van Bestuur definitief kan verzoeken om nader onderzoek
te doen naar overdracht van het juridisch eigendom van het PZEM belang in Evides
aan een tussenholding, en wanneer zij verwachten dat overdracht van het volledig
juridisch en economisch eigendom van Evides haalbaar is, wil het college de raad in de
gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

009

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 26 februari 2019.
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