
Pleitnotitie Bestemmingsplan Kom Dinteloord namens mevrouw M. Sulkers-Bierings en de 

erfgenamen van M. Sulkers, p/a Stoofdijk 37a, 4671 RA  Dinteloord; Oordeelvormende vergadering 
gemeenteraad Steenbergen 30 november 2016 

Geachte leden van de raad,  

Namens mijn cliënten, mevrouw M. Sulkers-Bierings en de erfgenamen van M. Sulkers, p/a 
Stoofdijk 37a, 4671 RA  Dinteloord, heb ik een zienswijze ingediend op het ontwerp 
bestemmingsplan Kom Dinteloord. 

In die zienswijze heb ik gevraagd de grens van het Komplan zo te verleggen dat de locatie van 

cliënten daar onderdeel van uit maakt. Ambtelijk is er voor gekozen geen antwoord te geven op 
deze vraag.   

Op bovenstaand adres voeren cliënten het aannemersbedrijf VOF M. Sulkers en Zn. Op de locatie 

woont mevrouw M. Sulkers-Bierings in de in 1994 gebouwde woning, Stoofdijk 37b. 

De locatie heeft in het Bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord, grenzend aan het komplan, een 
enkel bestemming Bedrijf-1, een maximum bebouwingspercentage van 25%, een bouwvlak en een 

functieaanduiding specifieke vorm van bedrijf – aannemersbedrijf (zie bijlage). 

Cliënten zijn voornemens het aannemersbedrijf binnen een aantal jaren te beëindigen, de niet 
verder bruikbare bebouwing slopen en zouden om dit financieel haalbaar te maken in ruil hiervoor 
de bestemming Bedrijf willen wijzigen in een Woonbestemming met 2 woningen Stoofdijk 37a en 
37b. Voor de omgeving biedt dit milieuwinst en ruimtelijke kwaliteitswinst.  

De grens van de kom Dinteloord is nu gelegd op de Stoofdijk net voor de locatie van Verwer, in het 
perceel is Landgoed Westcreecke is opgenomen in het komplan. De locatie van cliënten ligt in het 

verlengde daarvan en is er net ‘met een hap’ uitgelaten. Dit terwijl in het bestemmingsplan de 
locatie van cliënten in dezelfde welstandszone is opgenomen als voor Landgoed Westcreecke.  

Als de locatie in het Komplan wordt opgenomen wordt daarmee een eerste aanzet gegeven om het 

plan te realiseren en een meer logische begrenzing van de kom Dinteloord gerealiseerd.  

Namens cliënten verzoek ik u het bestemmingsplan Kom Dinteloord gewijzigd vast te stellen en de 
grens te verschuiven zoals in de bijlage opgenomen.   

Namens de familie Sulkers,  
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Mw. Ir. P.A.M. Brouwer 
Steenbergseweg 78 
4671 BH  Dinteloord 
06-17005241 
Elly@brouweragrarischadvies.nl 
www.brouweragrarischadvies 
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Toelichting  

Gemeentelijk beleid; Welstandsbeleidsplan “Aandacht waar het nodig is, en vrijheid waar het kan” 

p. 40 

 

 

 


