Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 05-10-2021
Tijd: 9.00 - 12.40 uur
Locatie: Digitaal
Voorzitter: Burgemeester
6 - NOTA'S OPENBAAR
6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 28 september 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 28 september 2021 vaststellen.
6.a.2 - OND: bekrachtigen besluit deelname GBE Aqua
Besluit:

1. Bekrachtigen van het voorgenomen besluit van 24 augustus 2021:

Tot oprichting van en deelname in GBE Aqua;

In te stemmen met AvA-besluit PZEM tot het verlenen van goedkeuring aan RvB-bes
tot verkoop tegen marktwaarde (€ 367 miljoen) van het aandelenbelang (50%) in Evi
aan GBE Aqua;

In te stemmen met AvA-besluit GBE Aqua tot het verlenen van goedkeuring aan Dire
besluit tot aankoop tegen marktwaarde (€ 367 miljoen) van het aandelenbelang (50%
Evides van PZEM;

In te stemmen met AvA-besluit GBE Aqua tot het verlenen van goedkeuring aan het
Directiebesluit tot het aantrekken van externe financiering (€ 367 miljoen) voor de
aankoop van het aandelenbelang (50%) van PZEM in Evides;

In te stemmen met de verplichting voor de aandeelhouders van GBE Aqua om
toekomstige PZEM dividenden te storten in GBE Aqua totdat de lening van GBE Aqu
volledig is afgelost;
2. De provincie in kennis stellen van dit besluit middels bijgevoegd conceptbrief.
6.b.1 - ED: Vaststellen wijzigingsplan Sint Pietersdijk 10 Sint Kruis
Besluit:

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijze op het ontwerp-vaststellingsplan en in te
stemmen met de notitie van beantwoording.
2. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Sint Pietersdijk 10, Sint Kruis' ongewijzigd vast te stellen.
3. Het vastgestelde wijzigingsplan 'Sint Pietersdijk 10, Sint Kruis' te publiceren.
6.b.3 - ED: Bekrachtiging sloopstop perceel Dorpsstraat 89B Breskens
Besluit:
De sloopstop, opgelegd middels de beschikking van 27 september 2021, te bekrachtigen.

6.b.5 - ED: Bekrachtiging bouwstop perceel Dorpsstraat 89B Breskens
Besluit:
De bouwstop, opgelegd middels de beschikking van 27 september 2021, te bekrachtigen.

