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1 Opening. 

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

 

1.1 Conceptverslag benw d.d. 20 december 2022. 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 20 december 2022 vast met inachtneming van de op het voorblad aangegeven 

redactionele aanpassingen. 

 

2 Agendapunten S. Adriaansen.  

Geen agendapunten. 

 

3 Agendapunten L. van der Beek. 

Geen agendapunten. 

 

4 Agendapunten R. Schuurbiers. 

4.1 Buurtweg 5, Huijbergen. 

Het perceel aan de Buurtweg 5 te Huijbergen heeft de bestemming “Agrarisch” met een bouwvlak. De initiatiefnemer heeft het plan om zijn 

agrarisch bouwvlak te vergroten ten behoeve van nieuwe gewenste bebouwing en gewenste permanente teeltondersteunende voorzieningen. 

De uitbreiding van het teeltbedrijf past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. In het vigerende bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan 

Buitengebied, partiële herziening 2019’ is in artikel 3.9.1 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om de permanente 

teelt ondersteunende voorzieningen op te richten middels een wijzigingsplan. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten het 

ontwerp wijzigingsplan ter inzage te leggen. 
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan voor de locatie Buurtweg 5 te Huijbergen; 

2. In te stemmen dat voor de uitbreiding van het teeltbedrijf aan de Buurtweg 5 te Huijbergen geen m.e.r. procedure noodzakelijk is; 

3. Toepassing te geven aan afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en het ontwerp wijzigingsplan voor de locatie Buurtweg 5 te 

Huijbergen gedurende 6 weken ter inzage te leggen ten behoeve van zienswijzen. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

Geen agendapunten. 

 

6 Agendapunten T. de Heer. 

Geen agendapunten. 

 

8 Representatie. 

8.1 Representatiemap week 1. 

Gemeente Alphen Chaam (11 januari): geen afvaardiging. 

Grenspark Kalmthoutse Heide (19 januari): R. Schuurbiers en J. van Agtmaal. 

 


