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1 Opening. 

Aanwezig: S. Adriaansen; H. de Waal; L. van der Beek; J. van Agtmaal; H. Kielman; A. Baart. 

 

1.1 Verslag BenW d.d. 29-3-2022. 

Het college stelt het verslag van zijn agenda van zijn vergadering van 29-03-2022 vast. 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

2.1 Z22.00827 Rookverbod Grenspark Kalmthoutse Heide. 

Natuurbranden vormen een risico in de gemeente Woensdrecht. Daarom hebben de burgemeesters van Kalmthout, Essen, Stabroek en 

Woensdrecht afgesproken dat in het Grenspark Kalmthoutse Heide een permanent rookverbod van kracht wordt. Om dit mogelijk te maken is 

een aanwijzing op basis van artikel 2:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening noodzakelijk. Het college heeft besloten om het gebied dat 

plaatselijk bekend staat als het Grenspark Kalmthoutse Heide aan te wijzen als plaats waarbinnen het in de bossen, op heide, of veengronden 

dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan, verboden is om te roken gedurende de periode van 1 januari tot en 

met 31 december. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

Het ‘aanwijzingsbesluit rookverbod Grenspark Kalmthoutse Heide’ vast te stellen. 
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3 Agendapunten H. de Waal. 

3.1 Ontwerp bestemmingsplan herontwikkeling Sneek terrein Antwerpsestraat, Putte. 

Op het adres Antwerpsestraat 267 te Putte was tot voor kort de houthandel Sneek gevestigd. Aannemersbedrijf de Nijs Soffers wil op deze 

locatie 95 woningen bouwen en een nieuwe supermarkt. Ook het perceel van het woonhuis Antwerpsestraat 265 behoort tot de 

planontwikkeling evenals een deel van het huidige tankstation. 

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan voor de percelen Antwerpsestraat 265 en 267 opgesteld worden. 

Op 11 november jl. besloot de raad onder meer voor deze locatie ruimtelijke kaders vast te stellen. De raad besloot om in plaats van een 

inspraakprocedure de initiatiefnemer te vragen om een omgevingsdialoog te voeren. Het verslag van de omgevingsdialoog is bij het ontwerp-

bestemmingsplan gevoegd. 

Het voorontwerp bestemmingsplan is toegezonden aan de Provincie en het Waterschap voor het wettelijk vooroverleg. Provincie en Waterschap 

kunnen instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan. De Provincie heeft een aantal vragen gesteld bij de vestiging van een supermarkt 

ter plaatse. In de Nota vooroverleg is de vooroverlegreactie beantwoord. 

Burgemeester en wethouders hebben dan ook besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Sneek terrein Antwerpsestraat, Putte’ 

vast te stellen en ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met de aanmeldnotitie vormvrije M.e.r. ten behoeve van dit bestemmingsplan en te bepalen dat geen milieu-

effectrapportage behoeft te worden verricht; 

2. Hogere waarden vast te stellen op grond van de Wet geluidhinder voor 21 woningen; 

3. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Sneek terrein Antwerpsestraat, Putte’; 

4. De stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen ten behoeve van zienswijzen; 

5. Initiatiefnemer van uw besluit in kennis te stellen. 

  



College B&W 5 april 2022 

Pagina 3 

 

Toelichting 

De heer De Waal: Ondernemers Putte hebben contact gehad met de provincie Noord-Brabant. Deze heeft de bezwaren van de tegenstanders 

van de supermarkt overgenomen. Die zijn echter niet steekhoudend. We reageren daar gepast op via de geldende procedure van vooroverleg 

en zienswijzen, niet via een aparte reactie per brief. 

 

3.2 Ontwerp bestemmingsplan Reparatieplan garageboxen Dwarsstraat Ossendrecht. 

Ten oosten van de Dwarsstraat 23 ligt een gemeentelijk perceel met de aanduidingen "garage". Dat betekent dat ter plaatse garageboxen 

kunnen worden gebouwd. In het bestemmingsplan ontbreken echter de bouwregels. 

Om deze omissie te herstellen is een reparatieplan opgesteld. 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Reparatieplan garageboxen Dwarsstraat Ossendrecht”; 

2. De stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen ten behoeve van zienswijzen. 

 

3.3 Z22.01185 Vaststelling hogere waarde geluid Vennekensstraat 12 Huijbergen. 

Aan de Vennekensstraat 12 in Huijbergen is momenteel een paardenbak en stal voor het hobbymatig houden van paarden gelegen. De eigenaar 

van dit perceel wenst hier één vrijstaande woning te realiseren op basis van de provinciale ruimte-voor-ruimte-regeling. Om deze ontwikkeling 

mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan voor dit perceel vastgesteld worden. 

Voor deze ontwikkeling is het, vanwege de geluidsruimte van de vliegbasis, ook noodzakelijk een ontheffing hogere waarde geluid te verlenen. 

De ontwerp-beschikking hogere waarde wet geluidhinder heeft ter inzage gelegen van 13 januari tot en met 23 februari 2022, waarop geen 

zienswijzen ingekomen zijn. Het college heeft besloten de voor deze ontwikkeling noodzakelijke ontheffing hogere waarde geluid te verlenen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Een hogere waarde Wet geluidhinder voor de nieuwe woning in het bestemmingsplan ‘Vennekensstraat 12 Huijbergen’ vast te stellen 

conform bijgevoegde beschikking; 
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2. De beschikking, na positieve besluitvorming van de gemeenteraad over het bestemmingsplan ‘Vennekensstraat 12 Huijbergen’, samen 

met het bestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen met de mogelijkheid hiertegen beroep in te stellen. 

 

4 Agendapunten L. van der Beek. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

5.1 Z22.00968 - Opschonen personeelsdossiers voor overbrenging naar ADP. 

Op grond van de bewaartermijnen, die in de door het college vastgestelde selectielijst zijn opgenomen, komen jaarlijks diverse in het 

personeelsdossier opgenomen documenten voor vernietiging in aanmerking. Om deze te mogen vernietigen worden deze documenten op 

vernietigingslijsten gezet en voorgelegd aan de afdelingshoofden, secretaris en archivaris voordat dit wordt voorgelegd aan het college. Het 

overzetten van personeelsdossiers is een groot project en daarom is in overleg met de archivaris besloten dat het college geen lijst krijgt 

aangeboden met te vernietigen documenten conform de geldende procedure, maar een algemeen besluit neemt tot vernietiging van 

documenten waarvan de bewaartermijn is verstreken en/of niet relevant meer zijn. Alleen de documenten waarvan P&O aangeeft dat die 

overgezet moeten worden, zullen naar het personeelsbeheerprogramma ADP gaan en zonder verdere schouwing zullen de overige documenten 

worden vernietigd. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

• Tot het nemen van een algemeen vernietigingsbesluit over de documenten / zaken die vernietigd moeten worden uit de 

personeelsdossiers in Corsa vooraleer deze dossiers over te brengen naar het personeelsbeheerprogramma ADP. 

 

5.2 Z21.03862 Definitieve aanwijzing Dorpsstraat 21 te Ossendrecht als gemeentelijk monument. 

De eigenaren van het pand gelegen aan de Dorpsstraat 21 te Ossendrecht hebben een verzoek ingediend voor het aanwijzen van hun woning 

als gemeentelijk monument. De aanvraag is positief beoordeeld door de gemeentelijke monumentencommissie. Het college van 

burgemeester en wethouders heeft daarom besloten het pand Dorpsstraat 21 te Ossendrecht als gemeentelijk monument aan te wijzen. 
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. Het object gelegen aan de Dorpsstraat 21 te Ossendrecht als gemeentelijk monument aan te wijzen; 

2. De eigenaren van het pand hierover middels bijgevoegde brief te informeren. 

 

6 Agendapunten H. Kielman. 

6.1 z21.04921 Gunning interne controlediensten gemeente Woensdrecht. 

Vanwege het aflopen van het contract voor de huidige interne controlediensten per 30 juni heeft in de afgelopen maanden een 

aanbestedingsprocedure voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2026 plaatsgevonden. Het college besluit om voorlopig te gunnen 

aan Deloitte Accountants B.V. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

• In te stemmen met de voorlopige gunning van de interne controlediensten aan Deloitte Accountants B.V. voor de periode van 1 juli 

2022 t/m 30 juni 2026 en, indien de bezwaarprocedure niet leidt tot andere inzichten, daarna tot definitieve gunning over te gaan. 

Toelichting 

De portefeuillehouder licht toe: aantal inschrijvers en uiteindelijke selectie.  

Het college had dat graag in de adviesnota gelezen. 

 

6.2 Toetreding gemeente Zundert tot Saver N.V. 

Het college van B&W stemt in met het verzoek van de gemeente Zundert om per 1 januari 2023 toe te treden tot Saver N.V. Zundert wordt 

aandeelhouder en gaat het huis-aan-huis inzamelen van afval en grondstoffen en het beheer van de milieustraat aan Saver uitbesteden. 
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. In te stemmen met de toetreding van de gemeente Zundert tot Saver N.V., waarbij Zundert 1.150 gewone aandelen verwerft voor een 

bedrag van € 143.750; 

2. Wethouder J.M.A. van Agtmaal een volmacht te verlenen om namens het college van burgemeester en wethouders dit besluit te 

bekrachtigen tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van Saver N.V. op 15 april 2022. 

8 Representatie. 

8.1 Klu concert 7-4-2022. 

Graag aanmelden wie gebruik wil maken van deze uitnodiging. 

Aanwezig zijn: allen m.u.v. de heer Van Agtmaal en mevr. A. Baart. 

 

8.2 Opening tentoonstelling Museum den Aanwas 9-4-2022. 

Bij de opening van de tentoonstelling “Scouting door de jaren heen” op zaterdagmiddag 9 april 2022 (waarschijnlijk) tussen 14:00 en 14:30 uur 

zullen de heren Van Agtmaal en/of Adriaansen aanwezig zijn. 

 

 


