
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 20-09-2022 
Tijd: 9.00 - 13.15 uur 

Locatie: Kamer burgemeester  
Voorzitter: Burgemeester 
 

4 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

4.a.2 - RV OND: 14e programmawijziging 2022 
 
Besluit: 

 
In te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de 14e programmawijziging 2022 en deze 
aanbieden voor besluitvorming in de raad van 22 september 2022. 
 

6 - NOTA'S OPENBAAR  

 

6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 13 september 2022 
 

Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 13 september 2022 vaststellen. 
   

6.b.1 - BB: Grondoverdracht nabij appartementencomplex Duinhof Noord te Cadzand 

 
Besluit: 
 

1. De grond die zal worden gebruikt voor de realisatie van een parkeerkelder nabij het te 
realiseren appartementencomplex Duinhof Noord te Cadzand te verkopen. 

2. De grond die zal worden gebruikt voor de realisatie van de openbare ruimte nabij het te 
realiseren appartementencomplex Duinhof Noord te Cadzand aan te kopen. 

3. In te stemmen met de inhoud van de verkoopovereenkomst. 
4. In te stemmen met de inhoud van de aankoopovereenkomst. 
5. Alle aan de verkoop gerelateerde kosten in mindering te brengen op het verkoopresultaat.  

 

6.b.3 - BB: Onttrekken aan de onderwijsbestemming en verkrijging van het eigendomsrecht 
van schoolgebouw RKBS Op Dreef te Aardenburg 
 
Besluit: 

 
1. Het schoolgebouw van RKBS Op Dreef te Aardenburg met ingang van 1 augustus 2022 te 

onttrekken aan de onderwijsbestemming. 
2. In te stemmen met de verkrijging van het eigendomsrechten van het schoolgebouw met 

ondergrond. 
3. De eigendomsoverdracht te effectueren door middel van inschrijving in de registers van het 

kadaster door bijgevoegd concept van de onderhandse akte (Model Register Hypotheken 4) 
mede te ondertekenen. 

4. De verklaring van eensluidendheid te doen ondertekenen door de gemeentesecretaris. 
 

6.c.1 - ED: Principeverzoek camping Polderzicht - Praatvlietweg 1 Sluis 

 
Besluit: 
 

1. In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan de voorgestelde 
kwaliteitsverbetering en uitbreiding van camping Polderzicht te Sluis. 

2. De initiatiefnemer van uw besluit op de hoogte te stellen door middel van bijgevoegde brief. 
 



6.c.2  - ED: Voorstel tot aanpassing Beleidsregel Pilot Cadzand-Bad (Verplichte Verhuur) inzake 
de criteria voor additioneel gebruik 
 

Besluit: 
 

1. De gewijzigde Beleidsregel Pilot Cadzand-Bad vast te stellen. 
2. De gewijzigde Beleidsregel te publiceren conform bijgevoegde concept publicatie.  

 

6.c.3 + 6.c.3.a - ED: Aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 42 appartementen 

aan de Middenhavendam (Toren 2) te Breskens 
 
Besluit: 
 

1. Medewerking verlenen aan het verzoek om gelijkwaardigheid op basis van artikel 1.3 
(gelijkwaardigheidsbepaling) Bouwbesluit 2012. 

2. Omgevingsvergunning verlenen voor het bouwen van 42 appartementen aan de 
Middenhavendam.  

3. De objecten af te bakenen als verblijfsobject en adressen Middenhavendam 9, 11-101,11-
201, 11-301, 11-401, 11-501, 11-601, 11-701, 11-102,11-202, 11-302, 11- 402, 11-502, 11-

602, 11-702, 11-103, 11-203, 11-303, 11-403, 11-503, 11-603, 11-703, 13-101, 13-201, 13-
301, 13-401, 13-501, 13-601, 13-701, 13-102, 13-202, 13-302, 13-402, 13-502, 13-602, 13-
702, 13-103, 13-203, 13-303, 13-403, 13-503, 13-603, 13-703 en 15 te Breskens. 

 

6.c.4 - ED: Wijzigingsplan Evertsenlaan Breskens 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het gewijzigde wijzigingsplan ‘Evertsenlaan Breskens’. 
2. Conform het bepaalde in de Awb en de Wro het wijzigingsplan ‘Evertsenlaan Breskens’ 

Breskens’ (met het kenmerk NL.IMRO.1714.wpevertsenlaan2134-ON01) voor een periode 
van 6 weken ter inzage te leggen. 

3. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen.  
4. De initiatiefnemer schriftelijk op de hoogte te stellen. 


