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Geachte heer

,

Op 24 september 2022 heeft u Gedeputeerde Staten op grond van de Wet open overheid (Woo)
verzocht om 'een afschrift (in .pdf) te mogen ontvangen van het door de 6 aanwezigen getekende
proces verbaal met betrekking tot het herplaatsen van grenspaal 269A op 23 september 2022'.
Op 27 september 2022 is u, namens Gedeputeerde Staten de ontvangst bevestigd van uw verzoek.
De uiterlijke beslisdatum op uw verzoek is 24 oktober 2022.
Met dit schrijven ontvangt u het besluit op uw Woo-verzoek.
Inhoud van uw verzoek
In uw Woo-verzoek vraagt u zoals opgemerkt om 'een afschrift (in .pdf) te mogen ontvangen van het
door de 6 aanwezigen getekende proces verbaal met betrekking tot het herplaatsen van grenspaal
269A op 23 september 2022’.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Woo kan
eenieder een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
Artikel 4.1, zevende lid, van de Woo bepaalt dat een verzoek om informatie wordt ingewilligd met
inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo. Een bestuursorgaan zal het verstrekken
van de gevraagde informatie achterwege kunnen (dan wel moeten) laten wanneer zich een of meer
van de in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo genoemde uitzonderingen en beperkingen voordoen.
Inventarisatie
Op basis van uw verzoek is gezocht naar het proces verbaal.

Dit document is beoordeeld in het kader van voornoemde uitzonderingen en beperkingen.
Overwegingen
Zoals gesteld onder ‘Wettelijk kader’ dienen voornoemde documenten te worden beoordeeld teneinde
te bezien of zij zich lenen voor openbaarmaking voor eenieder.
Hierbij dient het algemene belang dat is gemoeid met openbaarheid van overheidsinformatie
afgewogen te worden tegen de belangen die in de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo bescherming
hebben gevonden. Bezien moet worden of deze belangen aan openbaarmaking in de weg staan.
Bij deze beoordeling is bezien of een in te roepen belang zich verzet tegen openbaarmaking.
Persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo)
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft verstrekking van informatie
achterwege wanneer het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen
zwaarwegender is dan het belang van informatieverstrekking. Een dergelijk belang is aan de orde
wanneer documenten gegevens zoals namen, maar ook meer indirecte gegevens bevatten waarmee
de identiteit van de betrokken personen achterhaald kan worden.
In de documenten zijn handtekeningen aangetroffen. Openbaarmaking hiervan dient geen redelijk doel
en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen weegt in dit verband
zwaarder. De documenten worden daarom, op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e,
van de Woo gedeeltelijk niet openbaar gemaakt.
Gedeeltelijke openbaarmaking
Gelet op het voorgaande wordt het document met inachtneming van bovenstaande gedeeltelijk aan u
openbaar gemaakt.
Publicatie besluit en documenten
Dit besluit en het openbaar gemaakte document worden op de website www.zeeland.nl/loket/wooverzoek gepubliceerd.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,
namens dezen,

Afdelingsmanager Bestuursondersteuning
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
Bijlagen:
Behoort bij brief met zaaknummer: 211367
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1. PV Grenspaal 269A (geanonimiseerd)

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het
bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden
ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt.
Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe
leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118631000. U kunt de informatie ook downloaden via
https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken.
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot
het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de
rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
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PROCES-VERBAAL

VAN NAZICHT VAN

DE GRENSSCHEIDING

TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN HET KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN

TEN AANZIEN

VAN

GRENSPAAL

269A

Op 23 september 2022 hebben wij die ondertekenen, leden van de commissie ad hoc:

van Belgische zijde:
1)

Mevrouw Carina Van Cauter

Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

2)

De Heer Marc Van de Vijver

Burgemeester van de gemeente Beveren

3)

De Heer Stijn Willockx

Landmeter-expert van de AAPD, Antenne

Opmetingen en Waarderingen, COF
van Nederlandse zijde:
4)

De Heer Han Polman

Commissaris van de Koning in Zeeland

5)

De Heer Jan-Frans Mulder

Burgemeester van de gemeente Hulst

6)

De Heer Date Schillhorn van Veen

Adviseur Klant Kadaster

Overeenkomstig artikel 7 van het Reglement voor het onderhoud en de instandhouding der
grenspalen, geplaatst op de grens tussen Nederlanden en België, gesloten te Maastricht op
8 augustus 1843;
Als juist bevonden:

De verrichtingen, uitgevoerd door de leden van de technische rijksgrenscommissie, inzake
de verplaatsing van de grenspaal 269A.
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1.

Reden van de verplaatsing

Grenspaal 269A is verplaatst vanwege de inrichting van Grenspark Groot-Saeftinghe en
situeert zich in het Hedwige-Prosperproject. Het Hedwige-Prosperproject is onderdeel van
het Natuurpakket Westerschelde aan de Nederlandse zijde en van het Sigmaplan aan de

Vlaamse zijde. De paal is geplaatst in de lijn tussen de grenspunten 26906 en 27001. Deze
bevindt zich nu in de buitenberm, aan de Scheldekant, van de nieuwe wegenis op de
kruindijk.
2.

Grensbeschrijving

In artikel 113 van het ‘Proces-Verbaal van grensbeschrijving volgens de conventie van
Maastricht van 1843 betreffende de grens tussen het koninkrijk België en het koninkrijk der
Nederlanden voor het gedeelte tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de provincie
Zeeland’ werd bepaald:
La limite, entre ces deux points, est déterminée par une fraction de rayon visuel

partant du moulin d'Hoogerheide, situé dans Ie Brabant septentrional, et aboutissant à
une borne (no. 271) à placer au hameau du Cauter, près de Kieldrecht, décrite à
V’article 114 ci-après. Ce rayon couple la digue de mer du polder de Saftingenà cent

vingt mètre (aunes) et soixante-neuf centimètres (pouces) du prolongement de Vaxe
du fossé longeant le pied de a berme extérieure de la nouvelle digue de mer du
nouveau polder d'Arenberg. I! sera planté une borne (no. 270) sur la crête de la dite

digue du polder de Saftingen, au point décrit ci-dessus.

(Nederlandse vertaling)
GRENS

VANAF

DE THALWEG

VAN

DE SCHELDE

Artikel

TOT AAN

DE NOORDZEE

113

Grens vanaf het verlaten van de Thalweg van de Schelde tot aan de zeedijk van de polder
van Saaftingen

De grens tussen deze twee punten wordt bepaald door een gedeelte van de rechte lijn
gaande van de molen van Hoogerheide, gelegen in Noord-Brabant en gericht op een
grenspaal (nr. 271) te plaatsen in het gehucht de Kauter, nabij Kieldrecht, beschreven in
artikel 114 hierna. Deze lijn snijdt de zeedijk van de polder Saaftingen op honderd twintig
meter (ellen) en zestig centimeter (duimen) van het verlengde van de as van de sloot, lopend
langs de voet van de buitenberm van de nieuwe zeedijk van de nieuwe polder van Arenberg.
Er zal een grenspaal (nr. 270) worden geplaatst op de kruin van genoemde dijk van de
polder van Saaftingen, ter plaatse als hiervoor beschreven.
N.B.

Na de inpoldering van de Prosperpolder en de Hertogin Hedwigepolder achtte men het
noodzakelijk dat de grenslijn door enkele palen gemarkeerd zou worden. Er werden 3
gietijzeren palen geplaatst (nr. 269A, 269B, 269C) met als jaartal 1905 en 5 hulppalen.
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3.

Geometrische vastlegging

Van grenspaal 269A zijn de coördinaten opnieuw bepaald

Voor België in het stelsel Lambert 72 en voor Nederland in het stelsel van de
Riĳksdriehoeksmeting.
Coördinaten

grenspaal

269A

Lambert 1972

Coördinaten

RD

x

Y

x

4

139368,79

224834,94

73395,88

372208,28

ETRS89-coördinaten

Grenspaal
269A

4.

phi
51.333215301°

lambda
NB

4.216225056°

OL

Bijlage

Aan dit Proces-Verbaal is toegevoegd:
Bijlage nummer 1: foto van grenspaal 269A
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5.

Ondertekening

Waarvan onderhavig Proces-Verbaal in achtvoudig origineel* is opgemaakt en geacht te zijn
genaamtekend ten dage, maand en jaar als boven vermeld.

Namens België

Namens Nederland:

1)

4)

Carina Van Cauter

Han Polman

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
2)

Marc Van de Vijver

5)

Jan-Frans Mulder

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
3)

Stijn Willockx

6)

(geanonimiseerd)

* 1 exemplaar voor respectievelijk de betrokken gemeenten,

Date Schillnorn van Veen

(geanonimiseerd)
provincies, Buitenlandse Zaken en kadasters.
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Bijlage nr. 1
Grenspaal 269A
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