
 

 

Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 

Openbaar 

 

Datum 04-02-2020 

Tijd 9:00 - 12:30 uur 

Locatie Kamer burgemeester 

Voorzitter Burgemeester Gemeente Sluis 
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NOTA'S VOOR DE RAAD (OND-BB-ED) 

 

  

4 

 

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED) 

 

4.a.1 

 

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 28 januari 2020 

 

Besluit 

De besluitenlijst d.d. 28 januari 2020 (openbare besluiten) vaststellen. 

 

4 .b.1 

 

BB: Voorstel tot afwijzing subsidieverzoek Stichting Molen Nieuwvliet 

 

Besluit 

1. Geen extra subsidie beschikbaar te stellen voor de restauratie van de molen 

te Nieuwvliet. 

2. De bereidheid wordt uitgesproken mee te denken in alternatieve 

dekkingsmogelijkheden  

 

4.b.2 

 

BB: Voorstel om in te stemmen met een nieuwe Deelnemersovereenkomst met 

Nedvang  

 

Besluit 

1. In te stemmen met de bijgevoegde nieuwe Deelnemersovereenkomst met 

Nedvang, betreffende de inzameling en recycling van verpakkingsafval van 

huishoudens. 

2. In te stemmen met het ‘Bronscheidingsmodel’ met betrekking tot het 

inzamelen en verwerken van het gescheiden ingezamelde PMD. 
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4.c.1 

 

ED: Wijzigingsplan Hondegatweg 1 Biervliet 

 

Besluit 

1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van het 

ontwerpwijzigingsplan 'Hondegatweg 1 Biervliet'. 

2. Het ontwerpwijzigingsplan 'Hondegatweg 1 Biervliet' gewijzigd vast te 

stellen. 

3. Het vastgestelde wijzigingsplan 'Hondegatweg 1 Biervliet' te publiceren met 

kenmerk NL.IMRO.1714.wphondegatweg1-VG01. 

4. De burgemeester te machtigen om de voorgestelde overeenkomst te 

ondertekenen. 

 

4.c.2 

 

ED: Vaststelling wijzigingsplan Herenweg Noord 36 Aardenburg 

 

Besluit 

1. In te stemmen met de notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve 

aanpassingen wijzigingsplan Herenweg Noord 36 Aardenburg’. 

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen en het 

ontwerpwijzigingsplan ‘Herenweg Noord 36 Aardenburg’ gewijzigd vast te 

stellen. 

3. Het vastgestelde wijzigingsplan conform de wettelijke vereisten te 

publiceren en de betrokken partijen per brief informeren. 

4. De burgemeester te machtigen om de voorgestelde overeenkomst te 

ondertekenen. 

 

4.c.3 

 

ED: Presentatie update Parkeren 2.0 

 

Besluit 

1.Stemt in met presentatie 

2. Wethouder Poissonnier kan wegens een extra informatiebijeenkomst PZEM 

niet aanwezig zijn bij de commissie Ruimte/AB op 11 februari 2020. De 

burgemeester en de secretaris zullen dit meenemen naar de vergadering van 

het presidium die deze avond plaatsvindt. 
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4.c.5 

 

ED: Afhandeling handhavingsactie tegen rattenoverlast op het adres 

Nieuwlandseweg 2 te Biervliet 

 

Besluit 

1. De eigenaresse van het perceel Nieuwlandseweg 2 te Biervliet de last op te 

leggen om artikel 7.21 Bouwbesluit 2012 na te leven, door een erkende 

ongediertebestrijder binnen twee weken na verzending van het besluit 

opdracht te geven de rattenplaag in en naast haar perceel te beëindigen en 

beëindigd te houden. 

2. Aan de last een dwangsom ineens te verbinden. 

 

4.c.6 

 

ED: Voorstel tot het wijzigen van de bestemming en het opleggen van een last 

onder dwangsom 

 

Besluit 

1. Met toepassing van artikel 12.6.2 Planregels de aanduiding ‘specifieke vorm 

van bedrijf – metaalbewerking- en straalgritbedrijf’ op de percelen kadastraal 

bekend Aardenburg, sectie N, de nummers 519 en 520 te laten vervallen. 

2. Aan de rechtspersoon B-MB d.o.o., Cankarjeva utila 6, 20000 Maribor, aan 

de heer B. Bratusa, Cankarjeva utila 6, 20000 Maribor en aan de heer M. 

Zivkovic, Sint Pietersdijk 10, 4528 EE Sint Kruis: 

a) De last op te leggen, inhoudende het binnen twee maanden na de 

verzenddatum van het besluit beëindigen en beëindigd houden van het in strijd 

met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, Wabo in samenhang met de 

Planregels gebruiken van de percelen, kadastraal bekend Aardenburg, sectie N, 

de nummers 519 en 520, voor het inwerking hebben van een inrichting 

behorende tot categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zulks op 

verbeurte van een dwangsom indien niet voor het verstrijken van de 

begunstigingstermijn uitvoering is gegeven aan deze last. 

b) De last op de leggen, inhoudende het binnen zes weken van de 

verzenddatum van het besluit verwijderen en verwijderd houden van de in 

strijd met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, Wabo in samenhang met de 

Planregels op de percelen, kadastraal bekend Aardenburg, sectie N, de 

nummers 520 en 522, buiten de vergunde bedrijfsgebouwen opgerichte 

bouwwerken in de vorm van (zee)containers en units, zulks op verbeurte van 

een dwangsom ineens, indien niet voor het verstrijken van de 

begunstigingstermijn uitvoering is gegeven aan deze last. 

c) De last op te leggen, inhoudende het binnen twee maanden na de 

verzenddatum van het besluit beëindigen en beëindigd houden van het in strijd 

met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, Wabo in samenhang met de 
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Planregels gebruiken van het perceel, kadastraal bekend Aardenburg. Sectie N, 

nummer 522, voor het stallen van vrachtauto’s, zulks op verbeurte van een 

dwangsom ineens, indien niet voor het verstrijken van de begunstigingstermijn 

uitvoering is gegeven aan deze last. 

d) De last op te leggen, inhoudende het binnen zes weken na de verzenddatum 

van het besluit verwijderen en verwijderd houden van de in strijd met artikel 

2.1, eerste lid, aanhef en onder b, Wabo in samenhang met de Planregels op 

het perceel, kadastraal bekend Aardenburg, sectie N, nummer 522, 

aangebrachte verharding in de vorm van stelconplaten, zulks op verbeurte van 

een dwangsom ineens, indien niet voor het verstrijken van de 

begunstigingstermijn uitvoering is gegeven aan deze last. 

 

4.c.7 

 

ED: Invordering verbeurde dwangsommen aangaande het perceel 

Westlangeweg 1A-250 te Hoofdplaat 

 

Besluit 

1. Van de eigenaresse van het perceel Westlangeweg 1A-250 de verbeurde 

dwangsom invorderen. 

 

4.c.8 

 

ED: Ontwerpbestemmingsplan Langeweg 10 Breskens 

 

 

 

Besluit 

Het ontwerpbestemmingsplan Langeweg 10 Breskens vrij te geven voor ter 

inzage legging. 

 

 


