
Verslag college B&W d.d. 12 april 2022 

Verslag college B&WVerslag college B&WVerslag college B&WVerslag college B&W d.d. 12d.d. 12d.d. 12d.d. 12----04040404----2022.2022.2022.2022. 

 

1 Opening. 

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

Afwezig: H. Kielman. 

 

1.1 Verslag BenW d.d. 5-4-2022. 

Het college van B&W van Woensdrecht stelt het verslag van zijn vergadering van 05-04-2022 vast. 

Naar aanleiding van het verslag: er komt een verkort advies voor de bomenkap in Putte. De heer Adriaansen deelt n.a.v. het verslag mede dat 

de raadsreis is verplaatst naar 17 juni 2022. 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

 

3 Agendapunten H. de Waal. 

3.1 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Woning Groote Meer 3 Ossendrecht. 

Aan de Groote Meer 3 te Ossendrecht bevindt zich een woning die de afgelopen 125 jaar steeds is bewoond door dezelfde familie. Het perceel 

is eigendom van Natuurmonumenten. Het perceel is door Natuurmonumenten in erfpacht uitgegeven. Verzocht wordt om een reguliere 

woonbestemming op te nemen in plaats van de huidige bestemming dienstwoning. In ruil daarvoor zal een landschappelijk inrichtingsplan 

worden uitgevoerd en een bestaande overkapping van 160 m2 worden gesloopt. Op 20 juli jl. besloot het college het voorontwerp-

bestemmingsplan vast te stellen, in te stemmen met de aanmeldnotitie vormvrije M.e.r. en een inspraakprocedure te starten en vooroverleg te 

plegen met Provincie en Waterschap. Het voorontwerp is gepubliceerd voor inspraak en het vooroverleg heeft plaatsgevonden. 

Er zijn geen inspraakreacties ingediend. De Provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta hebben een vooroverlegreactie ingediend. 

De beide reacties hebben geleid tot een beperkte aanpassing van het bestemmingsplan. Het college besloot dan ook op 7 december 2021 het 

ontwerp bestemmingsplan Groote Meer 3, Ossendrecht overeenkomstig het voorontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen voor het 
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indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad. Tegen het ontwerp bestemmingsplan is één zienswijze ingediend door de Provincie Noord-

Brabant. De zienswijze is beantwoord in de Nota zienswijzen. 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De raad voor te stellen de “Nota beantwoording zienswijzen” vast te stellen; 

2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan “Woning Groote Meer 3 te Ossendrecht”; 

3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Woning Groote Meer 3, Ossendrecht” (NL.IMRO.0873.BUITxBP216xHERZx35-VG01) 

gewijzigd vast te stellen ten opzicht van het ontwerp. 

Toelichting 

NB nota beantwoording zienswijzen nog even nazien op omissies. 

 

4 Agendapunten L. van der Beek. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

 

6 Agendapunten H. Kielman. 

 

8 Representatie. 

8.1 Representatielijst 12-4-2022. 

Provincie Noord-Brabant: niet aanwezig. 

Bibliotheek: niet aanwezig. 

Vestingstedenrit: graag afmelden. 

Grenspark Kalmthoutse Heide: i.h.v. J. van Agtmaal. 

Associate degree bedrijven voor bedrijven: op 21 april. niet aanwezig. 

Samen in de regio: niet aanwezig. 
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Natuurpodium 21 april 2022 L. van der Beek. 

Hij meldt dat hij een tegoedbon heeft gekregen voor het college van het natuurpodium om escape achtige activiteiten in het bos te doen. 

Fravino: 23 april 2022 verhinderd. 

 

 


