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Onderwerp: Bestemmingplan "Kruislandsedijk 1A" 
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Aan de Raad, 

1. Inleiding 
Maatschap Verbeek-Hack is aan de Kruislandsedijk 1a in Steenbergen gevestigd en exploiteert een 
akkerbouwbedrijf annex pluimveehouderij. Het voornemen is om de akkerbouwtak van het bedrijf 
uit te breiden en hiertoe een nieuwe werktuigenloods en bewaarplaats voor akkerbouwproducten 
te realiseren. De omvang van de pluimveehouderij blijft ongewijzigd. Om de uitbreiding te realiseren 
dient het agrarisch bouwblok te worden vergroot van 0,76 hectare naar 1,0885 hectare. Om de 
ontwikkeling mogelijk te maken, dient het juridisch-planologisch kader nog te worden aangepast 
met voorliggend bestemmingsplan, hetgeen hierbij ter vaststelling aan uw raad wordt voorgesteld. 
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2. Achtergrond 
Het vergroten van agrarische bouwblokken vindt normaliter plaats via een wijzigingsprocedure, waarbij 
het college bevoegd is om een wijzigingsbesluit te nemen binnen de door uw raad gestelde kaders. 
Op 1 april 2015 heeft de Raad van State echter de wijzigingsbevoegdheden vernietigd, naar aanleiding 
van een beroepsgrond ten aanzien van de Natuurbeschermingswet 1998, ingediend door Stichting 
Sirene. Dat betekent dat het vergroten van het agrarisch bouwblok alleen kan worden gerealiseerd 
via een postzegelbestemmingsplan. Op 14 april 2015 is uw raad geïnformeerd (BM 1500672) dat de 
wijzigingsbevoegdheden zijn vernietigd. 

Ter inzage ligt: Bestemmingsplan Kruislandsedijk 1A 



3. Overwegingen 
De gemeente Steenbergen heeft een sterke agrarische sector en om die reden wordt ontwikkelingsruimte 
geboden. Nadrukkelijk wordt een onderscheid gemaakt tussen grondgebonden en niet-grondgebonden 
bedrijven. Ontwikkelingsruimte wordt alleen geboden voor volledig grondgebonden agrarische bedrijven 
of de grondgebonden gedeelte van een samengesteld agrarisch bedrijf. De noodzaak voor de vergroting 
van een agrarisch bouwblok is door de externe Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen getoetst. 
De omvang van 1,0885 hectare wordt door de commissie als noodzakelijk geacht. 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 13 augustus 2015 gedurende 6 weken ter inzage gelegen, 
zowel fysiek op het gemeentehuis als digitaal op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen de 
termijn van terinzagelegging zijn in totaal 1 zienswijze (provincie) en 1 reactie (waterschap) ontvangen. 
In de nota van beantwoording is uiteengezet hoe is omgegaan met de zienswijze van de provincie en 
welke wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. De nota is 
als bijlage bijgevoegd en maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan. 

4. Middelen 
Alle kosten komen voor rekening van de initiatiefnemer en zijn middels overeenkomsten verzekerd. 

5. Risico's 
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State 
door de indiener van een zienswijze tegen het ontwerp. Anderen kunnen ook beroep aantekenen, 
maar dan alleen tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp. 

6. Communicatie/Aanpak 
Na de vaststelling van het bestemmingsplan zal uw raadsbesluit op de door de wet voorgeschreven 
wijze worden bekendgemaakt via diverse media en tegelijkertijd wordt de indiener van de zienswijze 
over uw raadsbesluit geïnformeerd. 

7. Voorstel 
Het bestemmingplan "Kruislandsedijk 1A" (NL.IMRO.0851.bgBPkrslndsedijk1a-v001) gewijzigd vastte 
stellen, zulks overeenkomstig de bij het besluit behorende regels, verbeelding, toelichting, bijlagen en 
nota van beantwoording. 

Hoogachtend, 

de burgemeester 
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