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7 - NOTA'S OPENBAAR  
 

7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 10 januari 2023 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 10 januari 2023 vaststellen. 
 

7.b.1 + 7.b.1.a - BB: Procesvoorstel maximum aantal eenheden kleinschalige kampeerterreinen 
 
Besluit: 
 

1. Naar aanleiding van de gewijzigde omgevingsverordening met betrekking tot het maximaal 
aantal kampeereenheden op kleinschalige kampeerterreinen niet zondermeer de verordening 
kleinschalig kamperen hierop aan te passen en voor het kampeerseizoen 2023 de geldende 
voorwaarden te hanteren. 

2. Samen met de sector en in afstemming met collega kustgemeenten onderzoeken of en onder 
welke voorwaarden er ruimte kan worden gegeven aan kleinschalige kampeerbedrijven om uit 
te breiden. Hierbij het proces zoals geschetst in het advies doorlopen, waarbij het mogelijk is 
om per fase te beoordelen of het proces voortgezet moet worden. 

3. De toeristische sector, individuele kleinschalige kampeerbedrijven en de gemeenteraad 
informeren over het te doorlopen proces. 

 

7.c.1 - ED: Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een 
vrijstaand bijgebouw voor huisvesting van personen aan de Ringdijk Noord 5 te Cadzand (OV-
2022381) 
 
Besluit: 
 
De aangevraagde omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een vrijstaand 
bijgebouw tot woning aan de Ringdijk Noord 5 te Cadzand te weigeren. 
 

7.c.2 - ED: Besluiten op bezwaar weigeringen omgevingsvergunning structurele toeristische 
verhuur Ringdijk Noord 5A en 5B te Cadzand 
 
Besluit: 
 

1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie: 
a) Het ingediende bezwaar tegen de weigering van de aangevraagde omgevingsvergunning 

voor afwijken van het bestemmingsplan voor het perceel Ringdijk Noord 5A te Cadzand 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

b) Het ingediende bezwaar tegen de weigering van de aangevraagde omgevingsvergunning 
voor afwijken van het bestemmingsplan voor het perceel Ringdijk Noord 5B te Cadzand 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

2. De bezwaarmaker per brief te informeren over uw besluiten op bezwaar. 
 
 
 
 



7.c.3 - ED: Vervolg handhavend optreden tegen de beheerder van het perceel Brouwerijstraat 
59 te Oostburg 
 
Besluit: 
 

1. Handhavend op te treden tegen de beheerder van het perceel Brouwerijstraat te Oostburg, 
door deze opnieuw de last op te leggen om de overtreding van artikel 10, tweede lid, juncto 
artikel 9 Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis, in samenhang met artikel 8 
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis per omgaande 
ongedaan te maken. Aan deze last een dwangsom ineens verbinden. 

2. Over te gaan tot invordering van de verbeurde dwangsom. 


