Vragen van commissielid Annet van de Ree (D66) over brief GS van 26 maart 2019 over afdoening
toezegging nr. 157 m.b.t. Scheepswerf Reimerswaal (19008912)

Vragen:
De brief (26 maart jl.) n.a.v. de gerechtelijke uitspraken over de Scheepswerf Reimerswaal roept de
volgende vragen op:
Genoemd wordt bij het vijfde bolletje, dat Gedeputeerde Staten niet kunnen handhaven vanwege de
uitzonderlijke bedrijfssituatie omdat in de aan de vergunning verbonden voorschriften geen
meldingsplicht of registratiesysteem is verbonden. Die meldingsplicht of dat registratiesysteem in de
voorschriften is dus kennelijk beslissend voor de mogelijkheid van controle op die werktijden.
Geeft de regelgeving van de verlening van de vergunning G.S. de bevoegdheid om ambtshalve, of
bijvoorbeeld op verzoek van belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden), aan de vergunning
alsnog voorschriften te verbinden waarin wordt voorzien in die meldingsplicht of dat
registratiesysteem?
Verder wordt vermeld dat RUD Zeeland de tekst analyseert van de uitspraken van de Afdeling
Bestuursrechtspraak analyseert en gaat na welke gevolgen er zijn.
Zijn deze gevolgen inmiddels bekend?
Welke consequenties heeft dit voor de scheepswerf en voor de omwonenden?
Verder wordt vermeld dat er twee nieuwe beslissingen op bezwaar moeten worden genomen ten
aanzien van twee bezwaarschriften met inachtneming van de in de uitspraken genoemde redenen
voor vernietiging (het ontbreken van nachtelijke geluidmetingen).
Er zijn dus ’s nachts geen metingen uitgevoerd. Dit roept dezelfde vraag op die eerder is gesteld m.b.t.
het handhaven van overtredingen in de nachtelijke uren bijv. in natuurgebieden.
Hoe ziet GS deze huidige beperking voor handhaving door de RUD?
De scheepswerf zou verplaatst worden naar Vlissingen-Oost. Voor zover bekend is dit deels gebeurd.
Is bekend of er nieuwe ontwikkelingen zijn m.b.t. mogelijke verhuizing?
PS: Verder merkt D66 op dat deze brief niet uitblinkt in leesbaarheid en de vermelding van een
zaaknummer mbt deze uitspraken + verwijzing naar de vindplaats van de uitspraak = rechtspraak.nl
op prijs gesteld wordt.

