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1232485 - Verzoek stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark om 
inspraak toeristische visie aan te passen 
De Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark (SBBN) heeft verzocht de 
inspraaktermijn voor de toeristische visie met een redelijke termijn te verlengen en een 
inspraakavond te houden. De sluitdatum van de inspraakperiode valt samen met een 
participatiebijeenkomst over het Nollebos.  
Voor het participatieproces en de mogelijkheid om met argumenten te reageren, kan er een 
relatie gelegd worden tussen de inspraakperiode en deze participatiebijeenkomst. Daarom 
wordt SBBN een week extra de tijd gegeven om te reageren. Vanwege de 
coronamaatregelen wordt er geen inspraakbijeenkomst voor de toeristische visie 
georganiseerd. De stichting is per brief geïnformeerd. 

1225582 - Verlenen omgevingsvergunning voor planologische afwijking voor 
de realisatie van het project Gewoon Wonen aan de Molenweg 55 
Op 28 april 2020 heeft het college besloten het ontwerpwijzigingsplan Molenweg 55 en de 
ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonzorgcomplex in procedure te 
brengen. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Er is 
één reactie ontvangen. Deze heeft echter geen betrekking op het wijzigingsplan of de 
ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van het woonzorgcomplex. 
B&W hebben het ontwerp-wijzigingsplan Molenweg 55 vastgesteld. De kosten voor het 
opstellen van het wijzigingsplan zijn verdisconteerd in de grondprijs, waardoor het vaststellen 
van een exploitatieplan niet nodig is. Na vaststelling van het wijzigingsplan 'Molenweg 55' 
gaat het college over te gaan tot verlening van de omgevingsvergunning aan Zeeuwland 
voor het bouwen van een woonzorgcomplex. 

1233335 - Informatieve brief ten behoeve van auditcommissie 
In een bijeenkomst van de auditcommissie is gesproken over de rechtmatigheidsverantwoor-
ding die vanaf 2021 afgegeven dient te worden door het college. De auditcommissie 
ontvangt een brief waarin het proces wordt toegelicht. De portefeuillehouder presenteert de 
ontwikkelingen en voorbereiding van de rechtmatigheidsverantwoording eind september aan 
de auditcommissie. 

1210173 - Uitvoering Reglement op de Monumentencommissie vanaf 1 januari 
2021 
Het nieuwe moment waarop de Omgevingswet in werking treedt, is onlangs bepaald op 1 
januari 2022. Op grond van deze wet moet het adviesstelsel over omgevingsvergunningen 
voor rijksmonumenten vóór 1 januari 2022 opnieuw worden vormgegeven. Dat proces wordt 
in 2021 afgerond. Deze latere inwerkingtreding heeft gevolgen voor de huidige 
Monumentencommissie [hierna Commissie].  
De huidige zittingsduur van de leden van de eindigt op 31 december 2020. Voor het jaar 
2021 moet op grond van de huidige regelgeving [Wet algemene bepalingen omgevingsrecht] 
voorzien worden in een constante bemensing van de Commissie. Het college heeft besloten 
om, in afwachting van het nieuwe adviesstelsel, het gesprek met de huidige Commissieleden 
aan te gaan om tot herbenoeming voor het jaar 2021 te komen en daarmee de 
werkzaamheden van de Commissie in 2021 mogelijk te maken. 
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