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In zijn vergadering van 31 maart 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende 

besluiten genomen: 

 

 Akkoord met subsidiebeleid 2020 Zichtbaar en Eenvoudig 

Organisaties en verenigingen krijgen van de gemeente Zundert jaarlijks een subsidie. Zoals 

sportverenigingen, culturele en zorgorganisaties. Nieuw in het subsidiebeleid is dat de subsidies 

die worden verstrekt aansluiten bij de strategische doelstellingen. Deze doelstellingen zijn door de 

gemeenteraad vastgesteld. Op deze manier krijgen organisaties en verenigingen ondersteuning bij 

de activiteiten. Dit komt direct ten goede aan de inwoners en bezoekers van de gemeente. We 

zetten in op een efficiënte en effectieve inzet van onze middelen.  

 

 Vaststelling Algemene subsidieverordening 2020 (ASV) 

De ASV bevat de juridische regels voor subsidieverlening. Het inhoudelijk beleid staat omschreven 

in het subsidiebeleid 2020. De verordening zorgt ervoor dat de subsidies op de goede plekken 

komen en dat het goed wordt besteed. Daarom heeft het college van B&W de ASV vasatgesteld. 

 

 Instemming met Stimuleringsregeling Landschap  

Het college stemt in met de subsidie Stimuleringsregeling Landschap. Deze subsidie wordt 

uitgevoerd door Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant. Grondeigenaren kunnen een 

subsidie aanvragen voor maatregelen die bijdragen aan natuur- en/of landschapsbehoud, zoals een 

amfibieënpoel of wandelpaden. Op deze manier wordt de kwaliteit van natuur en landschap in het 

agrarisch buitengebied verhoogd. De subiside loopt van mei 2020 tot 31 december 2023. 

 

 Vaststelling Groene Kamers fase 2 

De Groene Kamers fase 2 maakt onderdeel uit van één van de grootste woningbouwlocaties voor 

Rijsbergen. In de eerste fase zijn al 40 woningen gebouwd. De afgelopen periode heeft SoMa 

Vastgoed B.V. samen met de gemeente gewerkt aan een plan voor 38 grondgebonden woningen. 

Het ontwerpbestemmingsplan is voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. De afhandeling 

van zienswijze heeft plaatsgevonden en daarom is het bestemmingsplan nu vastgesteld. 

 

 In procedure brengen van ontwerpbestemmingsplan Kraaiheuvelstraat 1, 

Eendenkooistraat 2a en Kraaivenstraat 1 te Achtmaal 

De gemeente Zundert en haar partners werken aan een vitaal buitengebied nu en in de 

toekomst. Verschillende initiatieven vinden hier hun plek, waaronder dit project. In ruil voor 

ruimere bouwmogelijkheden aan de Kraaiheuvelstraat wordt op de locaties Eendenkooistraat 2a 

en Kraaivenstraat 1 te Achtmaal voormalige bedrijfsbebouwing gesaneerd en de agrarische 

bestemming (met aanduiding VAB) gewijzigd naar “Wonen”.  
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 In procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan “Kleine Heistraat 1 en 1a en 

Bloemstraat 1 te Wernhout”  

De gemeente Zundert en haar partners werken aan een vitaal buitengebied nu en in de 

toekomst. Verschillende initiatieven vinden hier hun plek, waaronder dit project. 

Het bestemmingsplan maakt de bedrijfsverplaatsing van het boomteeltbedrijf, gevestigd aan de 

Kleine Heistraat 1a te Wernhout, naar de Bloemstraat 1 te Wernhout mogelijk. Om de 

bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de woonbestemming wordt 

gewijzigd naar een agrarische bestemming. 

 

 

 Vaststelling Regionale afspraken Bedrijventerreinen West-Brabant 2019-2023 

De gemeenten die aangesloten zijn bij de Regio West-Brabant hebben nieuwe afspraken gemaakt 

rondom bedrijventerreinen in de regio.  De nieuwe afspraken sluiten aan bij afspraken die in het 

verleden zijn gemaakt, bijvoorbeeld over speciale vestigingslocaties, zoals bedrijventerreinen 

voor grootschalige logistiek,  agrofood/biobased, boomteeltcluster etc.. De afspraken gaan 

primair over de werkwijze bij huisvestingsvragen van bedrijven en (vraaggerichte) ruimtelijke 

plannen voor nieuwe bedrijventerreinen. 


