
 

 
 

Amendement 
 
De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bij een op 22 oktober 2015,  
 
behandelend het voorstel van het college “Actualisatie Bestemmingsplan Kom Welberg” 
 
overwegende dat: 
 
zienswijzen zijn ingebracht, ondermeer op 19 juli 2015 (doc. 1503256) door de eigenaar van het 
perceel grond, kadastraal bekend Q 38, dat is gelegen tegenover zijn huidige woning; 
 
de indiener van deze zienswijze reeds meerdere jaren, vanaf 17 september 1990 en blijkens 
beschikbare correspondentie in ieder geval van af 2010 (brief college 14-4-2010) zowel mondeling als 
schriftelijk het gemeentebestuur van Steenbergen heeft verzocht de bestemming van dat perceel 
zodanig te wijzigen, dat op die locatie woningbouw mogelijk is; 
 
aan weerszijden van dat perceel reeds woningbouw werd toegestaan na aanpassing van de destijds 
geldende bestemming, waardoor het argument dat het gebied als bufferzone dient te worden 
beschouwd aan waarde heeft verloren;  
 
hoewel een actualisatie feitelijk meestal wordt gebruikt voor marginale aanpassingen, er evenwel 
geen formeel juridisch beletsel is om de huidige bestemming agrarische grond te wijzigen naar 
bouwgrond; 
 
de indiener van de zienswijze na behandeling van de “Actualisatie Bestemmingsplan Kom Welberg” 
in de oordeelsvormende vergadering op 7 oktober 2015 een mailbericht ontving van de 
beleidsambtenaar die het college adviseert, op 9 oktober 2015, waarin deze optie nadrukkelijk als 
mogelijkheid werd genoemd; 
 
in dit mailbericht als tekst is opgenomen dat geen aparte planologische procedure behoeft te 
worden doorlopen, indien de raad van de gemeente Steenbergen besluit het verzoek van indiener te 
koppelen aan de nu behandelde actualisatie van het bestemmingsplan; 
 
in dat geval de zienswijze van indiener ambtelijk wordt opgevat als een principe-verzoek dat wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders, waarna een principe-uitspraak is 
toegezegd en het vervolgtraject zal worden uiteengezet; 
 
mede overwegende dat er geen zwaarwegende redenen zijn om de zienswijze van indiener niet te 
volgen; 
 
besluit het raadsbesluit behorend bij het voorstel van het college aldus te wijzigen en vast te stellen: 
 



 
 
 
De raad van de gemeente Steenbergen; 
 
in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 september 2015, 
gelet op artikel 147 Gemeentewet, Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht 
besluit: 
 

1. de zienswijze van indiener 1 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
2. de zienswijze van indiener 2 ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
3. gevolg gevend aan het verzoek van indiener 2 de agrarische grond kadastraal bekend als Q 

38 te wijzigen naar bouwgrond en dit derhalve te koppelen aan deze actualisatie van het 
bestemmingsplan, waardoor geen aparte planologische procedure behoeft te worden 
doorlopen; 

4. het bestemmingplan ‘Kom Welberg’ (NL.IMRO.0851.wbBPkomwelberg-v001) 
overigens gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij het besluit behorende verbeelding, 
regels, toelichting, bijlagen en nota van beantwoording. 

 
 

 
Steenbergen, 22 oktober 2015 
 
De raad van de gemeente Steenbergen, 
 
de griffier      de voorzitter 
drs. E P.M. van der Meer    J.A.M. Vos 
 
 
  
en gaat over tot de orde van de dag, 

Michel Lambers. 

 

Bijlage: ambtelijk e-mailbericht namens college van B&W 9 oktober 2015. 


