
     
 
 

MOTIE 
 
Conform artikel 34 van de verordening van de raad van de gemeente Steenbergen, 
ingediend bij de besluitvormende vergadering van donderdag 15 december 2016, 
agendapunt “Uitvoering amendement discount supermarkt Dinteloord”;  
 

Behoefteonderzoek detailhandel binnen gemeente Steenbergen  
 
Constaterende dat: 

 De structuurvisie per kern een zone aangeeft binnen welk gebied detailhandel is 
toegestaan 

 Ondernemerschap van grote invloed is op de leefbaarheid binnen een gemeente 

 Op 1 november jl. een rapportage is uitgebracht van het onderzoek naar de beleving 
van de leefbaarheid in de gemeente Steenbergen. 

 Het College voorstelt verder te gaan met het onderzoeken van de mogelijkheden tot 
het vestigen van een discountsupermarkt aan de Westerstraat 56 in Dinteloord 

 De behoefte aan een 2e supermarkt in Dinteloord nog niet is aangetoond 
 
 Concluderende dat: 

 De rapportage van het onderzoek naar de beleving van de leefbaarheid in de 
gemeente Steenbergen van 1 november 2016 een daling laat zien wat betreft het 
aanbod van winkels  

 In hetzelfde onderzoek de bereikbaarheid van het winkelaanbod Steenbergen 
Centrum en Dinteloord bovengemiddeld scoren. 

 Inzicht ontbreekt welke behoefte en bestaansrecht er is voor detailhandel binnen de 
kernen van onze gemeente. 

 Scenario’s ontbreken welke invloed uitbreiding of inkrimping van het winkelbestand 
in een kern heeft op de andere kern. In onze gemeente specifiek Dinteloord op 
Steenbergen en visa versa, maar ook de relaties met het aanbod binnen onze buur 
gemeentes 
 

Dragen wij het college op: 

 Een integraal detailhandel behoefte onderzoek uit te voeren op basis van de ladder 
duurzame verstedelijking voor de kernen Dinteloord en Steenbergen 

 De financiering van het onderzoek uit de algemene reserves te dekken 

 De uitkomsten van dit onderzoek te gebruiken bij verdere ontwikkeling van en 
besluitvorming over de detailhandel binnen onze gemeente. 

 Dit onderzoek te doen voor maart 2017 en de uitkomsten kenbaar te maken aan de 
gemeenteraad 



 
 
 
 

       
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://nl-nl.facebook.com/620770017953676/photos/708867859143891/

