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Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen 

wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het 

college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl. 

 

 

Op dinsdag 9 november 2021 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• Stelt de Raad voor om de Bredaseweg en omgeving in Zundert als 30 km zone in te 

richten 

Het plan is om de verkeersveiligheid te verbeteren op wegen binnen de ‘centrumring’ van Zundert. 

En daarnaast een duurzame veilige inrichting van de Bredaseweg (vanaf de rotonde), de Willem 

Pastoorsstraat en de Kapellekestraat. Door deze genoemde wegen allemaal aan te pakken komt de 

gehele ‘binnenring’ binnen de 30km/h zone te vallen. Hierdoor wordt ook de route Bredaseweg-

Molenstraat onaantrekkelijker voor doorgaand verkeer. 

 

• Heeft ingestemd met de invulling van de corona herstelmiddelen 

De gemeente wil inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondersteunen die getroffen 

zijn door de coronacrisis. Tevens wil de gemeente invulling geven aan de extra gemeentelijke taken 

voor ondersteuning en uitvoering van coronamaatregelen. Er zijn nu corona herstelmiddelen op het 

gebied van economie, sociaal domein, cultuur en veiligheid. 

 

• Stelt de raad voor om de ontwerp omgevingsvisie ter inzage te leggen  

In 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Hier stelt een gemeente een 

omgevingsvisie op. Een omgevingsvisie geeft richting aan de invulling van de Omgevingswet: het 

benoemt de Zundertse ambities, centrale opgaven en strategie. De visie wordt in vier fases 

opgesteld. In de eerste fase werden de uitgangspunten en randvoorwaarden bepaald. Deze fase is 

op 9 februari 2021 afgerond. De afgelopen periode zijn fases 2 en 3 uitgevoerd. Als afronding van 

fase 3 wordt de ontwerp omgevingsvisie aangeboden aan de raad en vrijgegeven voor zienswijzen. 

Als laatste fase wordt de definitieve omgevingsvisie vastgesteld door de raad (fase 4). 

 

• Heeft ingestemd met de gemeentelijke belastingverordeningen Zundert voor 2022 

In de begroting 2022 staan de opbrengsten voor de diverse belastingen en rechten. Naar aanleiding 

hiervan moeten de verordeningen worden aangepast. Het gaat dan om de belastingverordeningen 

voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht, legesverordening, onroerende 

zaakbelastingen, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, marktgelden, riool 

aansluitrecht, lijkbezorging, en de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.  

 

• Legt het ontwerp wijzigingsplan Sint Willebrordusstraat 3 in Klein Zundert ter inzage 

Op de locatie Sint Willebrordusstraat 3 in Klein Zundert zit een agrarisch bedrijf in glasboomteelt 

en containerteelt. Het plan is om het bedrijf uit te breiden met glasopstanden en een nieuwe 

bedrijfsloods. Het ontwerp wijzigingsplan ligt nu voor zes weken ter inzage.   

 

• Legt het ontwerp wijzigingsplan Minoorstraat 5 in Wernhout ter inzage 

Op de locatie Minoorstraat 5 in Wernhout zit een agrarisch bedrijf in boomkwekerij en 

containerteelt. Het plan is om het bedrijf uit te breiden en hiervoor onder andere een nieuwe 

bedrijfsloods en foliekassen op te richten. Hiervoor is het noodzakelijk om het agrarisch bouwvlak 

te vergroten. Het ontwerp wijzigingsplan ligt nu voor zes weken ter inzage.  

 

• Legt het ontwerp wijzigingsplan Bredaseweg 39 in Rijsbergen ter inzage 
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Op de locatie Bredaseweg 39 in Rijsbergen zat een agrarisch bedrijf. Al enkele jaren wordt de 

locatie als woonbestemmig gebruikt. Het doel is om de bestemming om te zetten naar Wonen. Om 

de ontwikkeling juridisch en planologisch mogelijk te maken is er dit wijzigingsplan. Het ontwerp 

wijzigingsplan ligt nu voor zes weken ter inzage.   

 

• Stelt het gewijzigde wijzigingsplan Oude Baan 21b in Wernhout vast 

Voor de locatie Oude Baan 21b in Wernhout ligt er een plan om de bestemming te wijzigen van 

Agrarisch naar Wonen. Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen. Daarop heeft de provincie een 

zienswijze ingediend. De zienswijze gaat over de borging van de kwaliteitsverbetering en de 

omvang van  de bijgebouwen. Hierop is het plan aangepast.  

 

• Stelt het gewijzigde wijzigingsplan Wernhoutseweg 161 in Wernhout vast 

Op de locatie zit een champignonkwekerij. Voor de interne logistiek is het noodzakelijk dat de 

gebouwen worden aangepast. Het ontwerp-plan heeft zes weken ter inzage gelegen. Daarop heeft 

de provincie een zienswijze ingediend. Deze zienswijze gaat over de bedrijfseconomische 

onderbouwing voor het plan. Deze onderbouwing is nu toegevoegd aan het plan. 

 

 


