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1. Inleiding
Aan de Olmendreef 8 in Steenbergen is een taxibedrijf gevestigd. Het taxibedrijf heeft het voornemen 
om naar een andere locatie in Steenbergen te verhuizen. Op de vrijkomende locatie en de gronden ten 
zuiden daarvan ontstaat hierdoor ruimte voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Het gaat om 
34 nieuwe woningen en de omzetting van de bedrijfswoning naar een burgerwoning. De toekomstige 
woonwijk is gelegen aan de rand van Steenbergen. Het gebied grenst aan agrarische gronden en 
bestaande woningen aan de Olmendreef en de Franseweg. Met het voorliggend bestemmingsplan kan 
de nieuwe woonwijk worden gerealiseerd.

De initiatiefnemers zijn voornemens om maximaal 34 woningen te realiseren in de vorm van duurzame 
halfvrijstaande en/of vrijstaande woningen in een duurzame omgeving. De woningen zijn bijna allemaal 
gesitueerd rondom een centrale gemeenschappelijke kas en tuin, waarbij de voortuinen het verlengstuk 
van de gemeenschappelijke tuin vormen. De overgang van de nieuwe woonwijk naar het buitengebied 
wordt gevormd door landschappelijk ingerichte groenstroken. De landschappelijke inpassing is geborgd 
in het bestemmingsplan en de realisatie van de duurzame woningen is geborgd in een privaatrechtelijke 
overeenkomst, waar een boetebeding van 0200.000,-- is opgenomen.

2. Achtergrond
Hierna worden ontwikkelingen in het verleden rondom ‘De Nieuwe Villa’ en ‘De Olmentuin’ geschetst.

In 2004 heeft Buuron Groep BV de leegstaande Villa Bakx aangekocht met het plan om het taxibedrijf te 
vestigen. De gemeente achtte een taxibedrijf op de betreffende locatie niet passend. De initiatiefnemers 
hadden vervolgens een plan ontwikkeld: de bouw van 52 appartementen en 1.600 m2 aan commerciële 
ruimte. Hiervoor zou de villa moeten worden gesloopt, hetgeen mogelijk was: de villa had geen 
beschermende monumentenstatus. De gemeente heeft de initiatiefnemers zeer nadrukkelijk verzocht 
de villa niet te slopen, omdat de villa als beeldbepalend werd beschouwd. Alle inspanningen waren er 
dus op gericht op de villa te behouden.

Ter inzage ligt: Bestemmingsplan 'De Olmentuin'



Wanneer de villa wordt behouden, dan betekent dat er minder appartementen kunnen worden gebouwd. 
De initiatiefnemers hadden het verzoek kunnen negeren: ze hadden het recht om de villa te slopen, 
maar zijn het gesprek met de gemeente aangegaan. Het voorstel vanuit de gemeente en de 
monumentencommissie was om de villa op de bestaande historisch juiste locatie te behouden, minder 
appartementen aan de Westdam te bouwen en ter compensatie woningen aan de Olmendreef toe te 
staan, mede gelet op de ruimte die alle beleidskaders bieden voor woningbouw op de betreffende locatie. 
Alle overleggen hebben geresulteerd in het ‘Afsprakenkader Villa Moors’ in 2013.

Met het afsprakenkader werd tussen de gemeente en de initiatiefnemers overeengekomen dat er voor de 
gemeente een inspanningsplicht geldt omtrent de herontwikkeling van de gronden aan de Olmendreef 
naar 34 woningen of appartementen, nadat de niet-monumentale opstallen bij de villa zijn gesloopt, de 
villa is gerestaureerd en als monument is aangewezen. De initiatiefnemers hebben zich aan de afspraken 
gehouden en de gemeente heeft de villa vervolgens als monument aangewezen. Met voorliggend 
bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de vervolgafspraken: het verlenen van medewerking 
voor de realisatie van 34 woningen. Hierbij geldt een goede ruimtelijke ordening als uitgangspunt.

3. Overwegingen
Mede gelet op de behandeling in de raadsvergadering van 9 mei 2018 wordt het volgende overwogen. 

Uitzicht
De omwonenden wensen in essentie het huidige vrije uitzicht te behouden. Het plan voor een duurzame 
en ruim opgezette woonwijk is prima, maar niet achter hun woningen. Op basis van vaste jurisprudentie 
bestaat er echter geen recht op blijvend vrij uitzicht. In stedelijke gebieden en voor transformatie 
afweegbare gebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er ontwikkelingen zich voordoen die het uitzicht 
verminderen, hetgeen geldt voor locaties in de kern als aan de rand van de kern. Zo is de omvang van 
de kern Steenbergen zoals we die nu kennen het resultaat van onder meer eerdere uitbreidingen aan 
de randen. De nieuwe wijk ‘Buiten de Veste’ is hiervan een recent voorbeeld.

De omwonenden vrezen voor waardedaling van hun huizen. Hiervoor kan een verzoek om een 
tegemoetkoming in planschade bij de gemeente worden ingediend. Het uitgangspunt is dat niets 
onveranderlijk is, zodat eigenaren een bepaalde mate van risico moeten dulden. De wet noemt dit het 
‘normaal maatschappelijke risico’ van eigenaren, die minimaal 20Zo bedraagt. Een deel van een mogelijke 
waardedaling van de woningen komt dus niet voor tegemoetkoming in aanmerking en zal voor rekening 
van de eigenaar blijven. Verzoeken om tegemoetkoming in planschade worden door een externe 
schadebeoordelingscommissie behandeld.

Beleid
De provincie heeft in het ‘Uitwerkingsplan Landelijke Regio Halderberge en Steenbergen’ (2004) al 
aangegeven dat de gehele zuidwestrand van de kern Steenbergen ‘transformatie afweegbaar’ is.
Uw raad heeft vervolgens in de ‘Gebiedsvisie Steenbergen’ (2007) hetzelfde gebied aangewezen 
voor mogelijke woningbouw. Dit beleid is daarna telkens bestendigd in daaropvolgende beleidskaders, 
waaronder de ‘Verordening ruimte Noord-Brabanť (2012, 2014 en 2017) en de ‘Structuurvisie Gemeente 
Steenbergen’ (2012). ‘De Olmentuin’ valt binnen dit gebied, hetgeen betekent dat uw raad reeds het 
standpunt heeft ingenomen dat woningbouw ter plaatse mogelijk is.
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Met de vastgestelde structuurvisie heeft uw raad in 2012 een integrale visie voor gebiedsontwikkeling 
gegeven. De planologisch gewenste ontwikkelingen staan in hoofdlijnen in de structuurvisie. Een 
belangrijk voordeel van het formuleren van beleid in een structuurvisie is dat dit beleid niet steeds 
opnieuw ter discussie staat: door vastlegging van het beleid in de structuurvisie ligt de koers vast. Op 
het gebied van ruimtelijke ordening is de structuurvisie het fundament en daarmee het kader voor de 
beoordeling van initiatieven van particulieren en ontwikkelaars. Geconstateerd wordt dat ‘De Olmentuin’ 
voldoet aan dit gemeentelijke beleidskader.

Voor de toets aan het provinciale beleidskader is het voorontwerp bestemmingsplan ter beoordeling aan 
de provincie voorgelegd. De provincie gaf aan dat de grotere context ook relevant is, dat wil zeggen de 
koppeling met de restauratie van de villa aan de Westdam, het aanwijzen van de villa als gemeentelijk 
monument en de sloop van niet-monumentale opstallen. De beschrijving van de context is nagezonden. 
Het voorontwerp is vervolgens, na ontvangst van de nagezonden context, door de provincie beoordeeld. 
Hierbij zijn aandachtspunten meegegeven, die vervolgens zodanig goed in het ontwerp bestemmingsplan 
zijn verwerkt dat de provincie akkoord was: dit blijkt door het niet indienen van een zienswijze.

Wat is de nagezonden context?
‘Een totaalplan van 34 woningen waarvan 4 op de bedrijfslocatie, voormalig 
taxibedrijf, aan de rand van de kern gelegen in zoekgebied stedelijke 
ontwikkeling. De bedrijfslocatie zelf is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied. 
Extra grond wenselijk om oude bedrijfslocatie te saneren. Daarnaast is er een 
koppeling met de binnenstedelijke locatie van de Villa Moors of Villa Bax, gelegen 
aan de Westdam 1. Deze locatie is uiteindelijk minder intensief bebouwd om 
zodoende de cultuurhistorische bebouwing, die oorspronkelijk niet beschermd 
was, middels de status van gemeentelijk monument te handhaven. Hiertegenover 
staat dan toevoeging van een kwalitatief hoogstand plan aan de Olmendreef, voor 
het grootste gedeelte gelegen op een uitbreidingslocatie. Plan Olmentuin is een 
duurzame ontwikkeling. Er wordt duurzaam ontworpen, ontwikkeld, gebouwd en 
gewoond, maar ook is de wijk sociaal duurzaam. Er is een gemeenschappelijke 
kas, tuin en waterpartij die bedoeld is als doe- en ontmoetingsplaats. Het is een 
specifiek woonmilieu waar op dit moment wel vraag maar geen aanbod aan is. 
Gezien het ruimtebeslag en de specifieke duurzame inrichting op watersystemen 
en landschap is er niet voldoende ruimte beschikbaar in bestaand stedelijk 
gebied en is de keuze om aan te sluiten op de vrijkomende bedrijfslocatie 
vanzelfsprekend.’

Wonen
Wanneer een gebied in de structuurvisie is aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw, dan 
dient er wel sprake te zijn van behoefte voor woningen. Diverse aspecten bepalen die woningbehoefte, 
zoals onder meer de groei van de bevolking, de trend van kleinere huishoudens en de verplichting van 
langer thuiswonen door ouderen. Op basis van onderzoek en prognoses heeft uw raad in 2015 de 
Woonvisie vastgesteld, waarin de hoofduitgangspunten van het gemeentelijk beleid voor wonen zijn 
geformuleerd. De Woonvisie is een document, dat moet worden bezien in samenhang met de actuele 
behoefteraming, de actuele woningvoorraad en de afstemming in de regio.
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Op basis van de regionale afstemming blijkt dat de behoefte naar woningen niet volledig binnen stedelijk 
gebied is op te vangen. Met andere woorden, wanneer alle beschikbare locaties binnen stedelijk gebied 
worden benut, blijft de behoefte naar woningen aanwezig. Om die reden is er ruimte voor 75 woningen 
buiten stedelijk gebied. Dat betekent dat het plan ‘De Olmentuin’ met 34 woningen buiten stedelijk gebied 
ruimschoots voldoet aan de regionaal afgestemde afspraken voor woningbouw. De belangstelling voor de 
woningen in ‘De Olmentuin’ is groot. Het aantal inschrijvers overstijgt het aantal beschikbare kavels ruim, 
hetgeen een duidelijke indicatie is voor de kwalitatieve behoefte voor het woonconcept.

Locatie
De keuze voor deze locatie is gelegen in de ruimte die de gemeentelijke en provinciale regelgeving in 
beleidsmatig opzicht biedt. Het specifieke is dat in cultuurhistorisch opzicht een connectie 
is gemaakt met het behoud van de villa in de kern. In stedenbouwkundig opzicht is de nieuwe woonwijk 
tegen de kern gelegen, in de oksel van een lintbebouwing, die reeds aan de noordzijde is bebouwd, 
waarmee sprake is van concentratie van bebouwing. De woonwijk is gesitueerd tegen bestaande 
woonlinten, waardoor een stedenbouwkundige afronding en overgang van het stedelijk gebied naar het 
landschap gerealiseerd wordt. Het plan bevordert en draagt bij aan een samenhangende en passende 
ruimtelijke structuur van stedelijke en landschappelijke functies.

Het specifieke is tevens dat in privaatrechtelijk opzicht is afgesproken dat, mede gelet op het 
vorenstaande, de gemeente zich voor de betreffende locatie voor woningbouw zal inspannen. Andere 
locaties zijn om die reden niet aan de orde. In de raadsvergadering van 9 mei 2018 is de locatie “Van 
Bezooijen” (Olmendreef 9a) voorgesteld. Woningbouw is op deze locatie echter niet mogelijk, in verband 
met de bedrijfs- en milieuzonering vanwege de aanwezigheid van het bedrijf “Fujifilm Imaging Product en 
Solutions BV” (Franseweg 65).

Leegstand
Op 6 maart 2018 bent u middels een raadsmededeling geïnformeerd over het woningbouwbeleid en de 
voortgang van bouwprojecten. Hierin is tevens gemeld dat in de gemeente Steenbergen 428 woningen 
leegstaan: hierin moet onderscheid worden gemaakt tussen gebouwen met een woonfuncties, zoals 
ruimten boven winkels die niet worden bewoond maar wel als woonruimte geadministreerd zijn, ander 
gebruik van woonlocaties en frictieleegstand vanwege verhuizingen. De woningmarkt is vanwege de lage 
rente sterk in beweging. Het aantal te koop staande woningen is ten opzichte van een jaar geleden 
aanzienlijk afgenomen van 364 woningen naar 161 woningen (medio mei 2018). Duidelijk is dat een klein 
deel van de niet-bewoonde ruimten daadwerkelijk te koop staat en de rest administratieve leegstand is.

De afname van te koop staande woningen in de gemeente Steenbergen is zodanig sterk dat 
geconstateerd wordt dat er ten aanzien van alle woningtypes een te kort ontstaat met uitzondering van 
vrijstaande woningen, Het plan ‘De Olmentuin’ biedt ruimte voor maximaal 34 nieuwe halfvrijstaande 
en/of vrijstaande woningen. De keuze voor vrijstaande woningen in samenhang met de raadsmedeling 
dat er geen tekort is aan vrijstaande woningen voor de kern Steenbergen ligt in het kwalitatieve aspect 
van het specifieke woonconcept. Het plan omhelst een duurzame ontwikkeling. Voor dit specifieke 
woonconcept is er wel vraag, maar geen aanbod. Dit levert tevens het gewenste doorstroomeffect op. Om 
bovengenoemde redenen is de mogelijkheid voor vrijstaande woningen in ‘De Olmentuin’ verantwoord.
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Duurzaam
Het voornemen van de initiatiefnemers is om een technisch, ecologisch en sociaal duurzame woonwijk 
te realiseren. In het bestemmingsplan kunnen geen duurzaamheidsaspecten worden geborgd. Het 
Bouwbesluit bepaalt uitputtend de EPC-normen voor nieuwe woningen. Alles duurzamer dan die EPC- 
normen is bovenwettelijk en dus niet verplicht. Als blijk van goede wil hebben de initiatiefnemers geheel 
vrijwillig in een overeenkomst vastgelegd dat zij aan hun voornemen voor een duurzame woonwijk 
kunnen worden gehouden. Hiervoor hebben zij vrijwillig een boetebeding van 0200.000,-- aan de 
overeenkomst verbonden. Dit vormt geen afkoop, de verplichting tot naleving blijft afdwingbaar.

WatisEPC?
EPC is een energiezuinigheidsnorm. Op basis van het Bouwbesluit moeten nieuwe 
woningen sinds 2015 minimaal een EPC van 0,4 hebben. De waarde van 1,0 is 
wat een gemiddelde woning in 1990 presteerde. Een woning met een EPC van 
0,4 gebruikt maar 40o7o van de energie, die een woning 28 jaar geleden gebruikte.

Bij de verkoop van de kavels aan de nieuwe bewoners zal technisch duurzaamheid een verplicht 
onderdeel zijn van de verkoop. Nieuwe bewoners dienen zich aan de bovenwettelijke EPC-normen te 
houden. Doen zij dat niet, dan zullen ze een boete ter hoogte van 020.000,- riskeren, te betalen aan 
de initiatiefnemers. Dit alles zal notarieel worden vastgelegd. Hiermee borgen de initiatiefnemers het 
voornemen om een duurzame woonwijk te realiseren. Tevens zullen de nieuwe bewoners door een 
vastgoedadviseur worden begeleid, die veel expertise en ervaring heeft met duurzaamheidsprojecten. 
Hiermee wordt bevorderd dat binnen de gestelde kaders wordt ontwikkeld.

In de verkoopakte van de nieuwe bewoners wordt door de intiatefnemer notarieel vastgelegd dat er 
duurzaam moet worden gebouwd met een minimale GPR-score van 7,5 hetgeen te behalen is bij 
een EPC van 0,2 of lager. De lage EPC wordt behaald door sterke isolatie, nauwkeurige kierdichting 
en specifieke installatie. De resterende benodigde energie, dat wil zeggen warmte en electra, 
wordt duurzaam opgewekt door bijvoorbeeld warmtepompen, zonnepanelen, etc. De keuze hierin is aan 
de nieuwe bewoners, waarbij het gezamenlijk optrekken het grootste voordeel oplevert. De bewoners 
worden hierin begeleid. Op basis van nieuwe wetgeving is gasloos bouwen reeds geborgd.

Wat is GPR?
GPR is een berekening, waarmee de duurzaamheid van een gebouw wordt 
aangetoond en wordt berekend over 5 thema’s; energie, milieu, gezondheid, 
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. GPR is niet in het Bouwbesluit opgenomen 
en is daarmee geen verplicht onderdeel bij de toetsing van bouwplannen.

De nieuwe woonwijk wordt sociaal duurzaam. Het gaat om gemeenschapszin, geprikkeld door de 
stedenbouwkundige invullingen, resulterend in gezamenlijke activiteiten en individuele acties. In het 
midden van de woonwijk wordt een groen binnenterrein gerealiseerd, waarvan elke nieuwe bewoner voor 
1/34 deel eigenaar wordt. Op het binnenterrein kunnen een gezamenlijke kas en een gezamenlijke 
moestuin worden gerealiseerd. De onderhoud van het binnenterrein, inclusief de schoonmaak van de kas 
is een gezamenlijke taak van de nieuwe bewoners. Ontmoetingen en het hebben van contact met elkaar 
staat daarmee centraal.
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De nieuwe woonwijk wordt ecologisch duurzaam. De ambitie is om zorgvuldig om te gaan met water; 
het gebruik van water en de wijze van afvoeren en/of bergen van gebruikt water en hemelwater. Het 
gebruik van leidingwater kan worden beperkt door waterbesparende toiletsystemen, kranen en douches. 
De precieze invulling wordt aan de nieuwe bewoners overgelaten. In afstemming met het waterschap 
wordt een plan opgesteld voor de waterhuishouding van het nieuwe woongebied, de aansluiting op het 
bestaande gebied en de afwatering op oppervlaktewater.

Wat zijn de verplichtingen van de initiatiefnemers?
Notarieel vastleggen dat kopers duurzame woningen met minimale GRP- 
score 7,5 moeten bouwen en voor 1/34 deel eigenaar van het groene 
binnenterrein moeten worden.
De bouw van een kas, aanleg en inrichting van gemeenschappelijke 
eigendommen: landschappelijke inpassing en waterberging.
Bouw- en woonrijp opleveren van openbare voorzieningen i.c. riolering, 
wegen, openbare verlichting en dit aan de gemeente overdragen.

Wat zijn de verplichtingen van de particulieren?
Duurzame woning bouwen met minimale GRP-score 7,5.
Blijvende 1/34 eigenaarschap van het groene binnenterrein.
Onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke eigendommen.

Ruimtelijk
Het proces is begonnen met een beeldkwaliteitschets, een niet juridisch bindend wensbeeld voor 
de locatie. De schets wordt in het proces daarna verder geconcretiseerd. In het bestemmingsplan 
is dit vertaald naar regels, waarbij binnen harde kaders flexibiliteit voorop staat. Gelet op het verloop 
van de raadsvergadering op 9 mei 2018 wenst uw raad minder flexibiliteit, dus anders dan bij het 
bestemmingsplan ‘Buiten de Veste II’ eerder dit jaar. In dat bestemmingsplan is in essentie alleen 
de maximale aantallen woningen en de hoogten van de woningen bepaald, dit in lijn met de gedachte 
van de Omgevingswet om vertrouwen aan de markt te geven en minder regels voor te schrijven.

Gelet op uw wens zijn de volgende zaken in het bestemmingsplan geborgd. De woonvlakken en de 
groene structuren waren reeds in de verbeelding verwerkt. De maximale aantallen woningen was 34 en 
blijft ongewijzigd (artikel 7.2.1 b) en om de regels van het bestemmingsplan meer aan te laten sluiten op 
de beeldkwaliteitschets is de maximale goothoogte van een woning verlaagd van 6m naar 4.5m (artikel 
7.2.1 d), is de maximale bouwhoogte verlaagd van 10m naar 8.5m (artikel 7.2.1 e), is de maximale hoogte 
van een erfafscheiding vóór de woning verlaagd van 1 m naar Om (artikel 7.2.4 a2) en achter de woning 
verlaagd van 2m naar 1.2m (artikel 7.2.4 a1), met uitzondering van een gedeelte vanwege privacy.
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Inspraak
De omwonenden en de potentiële nieuwe bewoners van ‘De Olmentuin’ zijn via een inloopavond 
Op 28 augustus 2017 over de ontwikkelingen geïnformeerd. Wat het ontwerp bestemmingsplan betreft, 
heeft op de door de wet voorgeschreven wijze een openbare kennisgeving plaatsgevonden van de 
tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp heeft vanaf 22 november 2017 gedurende 
zes weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis en was tevens op www.ruimteliikeplannen.nl 
raadpleegbaar. Binnen de wettelijke termijn zijn 22 zienswijzen ontvangen. In de nota van zienswijzen is 
elke zienswijze beoordeeld en van een reactie voorzien.

Op 22 mei 2018 is er overleg geweest tussen de omwonenden, de initiatiefnemers, de ontwikkelaar en 
de gemeente. Tevens waren ook (burger)raadsleden aanwezig. Van het overleg is bijgevoegd verslag 
gemaakt. In het overleg zijn alle artikelen van de overeenkomst gezamenlijk en puntsgewijs besproken. 
Enerzijds wordt gevraagd om borging van de duurzaamheidsplannen en anderzijds is tevens aangegeven 
dat de nieuwe woonwijk op een verkeerde locatie is gesitueerd. Om tegemoet te komen aan de zorgen 
van omwonenden worden aan uw raad additionele wijzigingen voorgesteld, naast de eerder aangehaalde 
wijzigingen naar aanleiding van de raadsvergadering.

Wat zijn de additionele wijzigingen?
De woningen worden alleen toegestaan binnen bouwblokken, zodat de oriëntatie 
van de woningen naar het binnenterrein is gegarandeerd.
Voor het binnenterrein wordt een verbod van verharding opgenomen, zodat wordt 
voorkomen dat het terrein kan worden veranderd in een parkeerterrein.
De initiatiefnemers zijn bereid om de overeenkomst aan te scherpen, zoals 
expliciet de verplichting om GPR-score van minimaal 7,5 voor de woningen 
aan de nieuwe bewoners op te leggen.

De vragen van omwonenden, die op 15 mei 2018 schríftelijk aan uw raad zijn gesteld en mondeling 
tijdens het overleg van 22 mei 2018 aan de orde zijn gekomen, zijn per brief beantwoord. Een afschrift 
van de brief is bijgevoegd. Tevens is tijdens het overleg aangegeven dat uw raad geen rechtsprekend 
orgaan is. Alleen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan een definitief oordeel 
geven over juridische geschillen. Voor het voorliggend bestemmingsplan is uitvoerig onderzoek gedaan, 
zijn de zienswijzen van omwonenden van een uitgebreide reactie voorzien, zijn aanpassingen gemaakt 
naar aanleiding van de raadvergadering en het overleg met omwonenden.

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

5. Risico’s
- Wanneer het bestemmingsplan wordt vastgesteld, dan ontstaat er een juridisch geschil tussen 

de indieners van zienswijzen en de gemeente.
- Wanneer het bestemmingsplan niet wordt vastgesteld, dan ontstaat er een juridisch geschil tussen 

de initiatiefnemers en de gemeente.

6. Communicatie
De vaststelling van het bestemmingsplan zal op de wet voorgeschreven wijze worden bekend gemaakt. 
Daarnaast zullen de indieners van zienswijzen en de initiatiefnemers over uw raadsbesluit in kennis 
worden gesteld.
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7. Voorstel
Voorgesteld wordt om de zienswijzen van de indieners ontvankelijk en ongegrond te verklaren 
en het bestemmingsplan ‘De Olmentuin’ (NL.IMR0.0851.sbgBPolmentuin-v001) gewijzigd vast 
te stellen overeenkomstig de bijbehorende verbeelding, regels, toelichting, bijlagen en nota van 
zienswijzen.

Hoogachtend, ļ
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,/ 
de secretaris de burgemeester

Jongh, RA Belt, MBA
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