
College B&W 21 juni 2022 

Verslag CVerslag CVerslag CVerslag College B&Wollege B&Wollege B&Wollege B&W, d.d. 21-06-2022. 

 

1 Opening. 

Aanwezig: S. Adriaansen (vz), L. van der Beek, R. Schuurbiers, J. van Agtmaal, T. de Heer, P. Bogers (secr.) 

Aan het eind van de vergadering sluit B. Boluijt aan voor een korte vooruitblik op de perspectievennota c.a. 

 

1.1 Conceptverslag benw 14 juni 2022. 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 14 juni 2022 vast. 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

 

3 Agendapunten L. van der Beek. 

 

4 Agendapunten R. Schuurbiers. 

4.1 Z16.01291 Voorontwerp bestemmingsplan  " 't Marktje Woensdrecht". 

Direct achter het bestaande bebouwingslint van ‘t Marktje te Woensdrecht bevinden zich enkele grotere oude landbouw- en bedrijfsloodsen. 

Een initiatiefnemer is voornemens om deze af te breken en te vervangen door 14 vrijstaande woningen. Deze woningen bevinden zich op ruime 

kavels en hebben zicht over het landschap. Op basis van het geldende bestemmingsplan is de ontwikkeling van 14 woningen niet mogelijk. Om 

de ontwikkeling planologisch toch mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan “ ‘t Marktje, Woensdrecht” opgesteld. Dit bestemmingsplan 

is inmiddels zover gevorderd dat het college heeft besloten om het plan als voorontwerp in procedure te brengen. 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met de m.e.r.-aanmeldnotitie waaruit blijkt dat de gevolgen van voorgenomen ontwikkeling geen significant nadelige 

milieugevolgen tot gevolg heeft die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken; 
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2. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan “ ’t Marktje, Woensdrecht, d.d. 31 mei 2022”; 

3. De inspraakperiode voor het voorontwerp bestemmingsplan te bepalen van 30 juni 2022 t/m 24 augustus 2022. 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

 

6 Agendapunten T. de Heer. 

 

8 Representatie. 

8.1 Representatielijst week 25. 

1. Gemeente Bergen op Zoom - Visie Buitengebied (30 juni): geen deelname. 

2. 775 jaar Putte (2 juli): R. Schuurbiers, S. Adriaansen (10:15 uur) - L. van der Beek (muziekmiddag). 

3. Provincie Masterclass wethouders Infrastructuur & Mobiliteit (21 juli): nader te bepalen. 

 


