
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 11-10-2022 
Tijd: 9.30 - 12.00 uur en 18.30 - 19.00 uur 

Voorafgaand aan de ochtendvergadering vond het hijsen van de regenboogvlag plaats. 
Locatie: Kamer burgemeester en Burgemeesterskamer Belfort 
Voorzitter: Burgemeester 
 

5 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

5.a - ED: RV: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ''t Killetje 4A Breskens'. 
 

Besluit: 
1. In te stemmen met de voorgestelde notitie ‘beantwoording zienswijzen en ambtshalve 

aanpassingen’. 
2. De raad voor te stellen om het ontwerpbestemmingsplan ‘’t Killetje 4A Breskens’ gewijzigd 

vast te stellen. 
3. De indieners van de zienswijzen en de initiatiefnemer per brief te informeren. 

 

5.b - Concept antwoordbrief SP (Euregiotuinen) 
 
Besluit: 

 
Het college stemt in met de antwoordbrief aan de fractie SP. 
   

5.e - Concept beantwoording raadsvraag Lijst Babijn (Brugse Vaart) 

 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met het antwoord op de raadsvraag over de Brugse Vaart. 
2. Wethouder Van Oostenbrugge zal dit antwoord deze avond mondeling geven in de 

raadsbrede commissie Samenleving/Middelen. 

 

7 - NOTA'S OPENBAAR  
 

7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 4 oktober 2022 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 4 oktober 2022 vaststellen. 

 

7.b.1 - BB: Heroverweging subsidie aanvraag documentaire Spanje of Oranje 
 
Besluit: 

 
De subsidieaanvraag te heroverwegen en toe te kennen aan Zand & Zink film en tv t.b.v. de 
documentaire ‘Spanje of Oranje’. 
 

7.c.1 - ED: Aanvraag omgevingsvergunning renovatie en restauratie van de Tramhuisjes, 

Draaibrug 58, 59 en 63 t/m 67 te Draaibrug (UV-2022035) 
 
Besluit: 
 

1. Afwijken van het advies van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed en de Erfgoedcommissie 

van Dorp, Stad en Land. 
2. De ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage te leggen. 
3. Mededeling van dit besluit doen in de eerstvolgende commissie Ruimte/AB. Deze voortgang 

tevens opnemen in de actiepuntenlijst van de commissie. 



 

7.c.2 - ED: Beslissen op bezwaar tegen omgevingsvergunning opstarten B&B aan Draaibrug 44 

te Aardenburg (OV-2021343). 
 
Besluit: 
 
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften: 

1. Bezwaarde kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar. 
2. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

7.c.3 - ED: Beslissen op bezwaar kampeervergunning Bakkersstraat 65 te Oostburg (OV-

2022037) 
 
Besluit: 
 
Conform advies van de commissie bezwaarschriften: 

1. Bezwaarden ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar. 

2. De bezwaarschriften ongegrond te verklaren. 
3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

7.c.4 - ED: Invordering verbeurde dwangsom perceel Badhuisweg 1S te Cadzand 

 
Besluit: 
 
De verbeurde dwangsom volledig bij de eigenaar van het perceel Badhuisweg 1S te Cadzand in te 
vorderen. 
 

7.c.5 - ED: Voorstel tot ongewijzigde vaststelling ontwerpwijzigingsplan 'Additioneel 
Programma Pharos Breskens'. 
 
Besluit: 

 
1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘additioneel programma Havengebied Sluis’ ongewijzigd vast te 

stellen. 
2. Het vastgestelde wijzigingsplan conform hetgeen opgenomen in de Awb en Wro voor een 

periode van 6 weken ter inzage te leggen. 
3. De initiatiefnemer per brief te informeren. 

 

7.c.6 - ED: Afgifte gedoogbeschikking CNO-locatie Aardenburg 
 
Besluit: 

 
Het afgeven van een gedoogbeschikking voor het ingebruik nemen en in stand houding van een CNO-
locatie op het perceel Sint Bavodijk 9 te Aardenburg. 


