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In zijn vergadering van 15 september 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende 

besluiten genomen: 

 

 Instemmingsbesluit genomen voor de aanleg van glasvezel 

In november start het bedrijf E-fiber met de aanleg van glasvezel in de gemeente Zundert: in de 

dorpskernen en in het buitengebied. In totaal gaat het om een netwerk van glasvezel van 310 km. 

Inwoners worden op tijd door e-Fiber geïnformeerd wanneer de werken in hun gebied starten. 

 

 In principe en onder voorwaarden, medewerking verlenen aan de vestiging van een 

landbouwmechanisatiebedrijf aan de Bredaseweg  

Het landbouwmechanisatiebedrijf Nouws Mechanisatie B.V. zit nu op de Watermanseweg 2B in 

Rijsbergen. De eigenaar wil het bedrijf verplaatsen naar een nieuwe plek. De ‘Bredaseweg 38 in 

Rijsbergen’ is in beeld als nieuwe vestigingslocatie. Door zich hier te vestigen wordt een 

vrijkomende agrarische bedrijfslocatie aan de Bredaseweg opnieuw gebruikt. Dit draagt bij aan de 

versterking van de gemengde plattelandseconomie, en het in-stand-houden van karakteristieke 

gebouwen in ons buitengebied. Het college wil daarom medewerking verlenen aan het plan. Om 

het plan mogelijk te maken moeten de bestemmingsplannen worden aangepast. Het gaat om de 

plannen ‘Buitengebied Zundert’ en ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’. 

 

 Principeverzoek voor De Lange Dreef 3 in Rijsbergen 

Het college van B&W verleent geen medewerking aan het principeverzoek om het agrarisch bedrijf 

op De Lange Dreef 3 in Rijsbergen om te zetten naar de bestemming ‘Bedrijf’. De reden is dat de 

oppervlakte van de bedrijfsbebouwing niet aansluit op het gemeentelijk beleid voor niet-agrarische 

bedrijven in het buitengebied. Het uitgangspunt voor bestemmingswijzigingen van ‘Agrarisch – 

Agrarisch bedrijf’ naar ‘Bedrijf’ is dat overtollige bedrijfsbebouwing wordt gesaneerd tot een 

passende en doelmatige omvang.  

 

 Vaststellen van het wijzigingsplan voor de Maalbergenstraat 15 in Wernhout 

Het college B&W heeft het wijzigingsplan vastgesteld voor het perceel aan de Maalbergenstraat 15 

in Wernhout. Dit wordt gewijzigd van bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Agrarisch-Agrarisch bedrijf’ met 

de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch teelt ondersteunende voorzieningen’. 

 

 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Appartementen St. Bavostraat 19’ in procedure brengen 

Het ontwerpbestemmingsplan gaat over de bouw van zes appartementen aan de St. Bavostraat 

17-19 in Rijsbergen. Dit ligt in het centrum van Rijsbergen waar er minder vraag is naar 

winkelpanden. Deze nieuwe woningbouwontwikkeling draagt bij aan het woningaanbod dat nodig 

is in Rijsbergen. Er is één zienswijze ingediende bij het college van B&W. Het wijzigingsplan is 

hierop aangepast. 

 


