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gemeente Steenbergen

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Herziening structuurvisie naar aanleiding van het coalitie-akkoord

Steenbergen; 10 september 2019 

Aan de Raad,

Op 20 augustus 2019 is aan u ter besluitvorming voorgelegd het voorstel tot vaststelling van de 
partiële actualisatie structuurvisie Steenbergen. In dit voorstel stond aangegeven dat er nog een 
raadsmededeling zou volgen over de wijze waarop wordt omgegaan met de volgende in het coalitie
akkoord opgenomen punten:

A. Windmolens: Geen megawindturbines in de Karolinapolder. Toestaan windmolens langs het 
Volkerak in de Dinteloordse Polders in een lijnopstelling maximaal 8 windturbines met een 
tiphoogte lager dan 150 meter. Geen

B. Zonnevelden: 30 ha zonnepanelen bij de nog te plaatsen 8 windturbines. Resterende opgave 
tot 2030 van 60 ha zonnepanelen zal eveneens worden ingevuld.

C. Geen uitbreiding AFC in deze bestuursperiode.
D. Arbeidsmigranten: Uitgangspunt is huisvesting dichtbij de bedrijven.
E. Twee supermarkt Dinteloord: Het initiatief voor een supermarkt in de Karei Doormanstraat 

in Dinteloord wordt toegestaan, maar er wordt geen ruimte gegeven voor een andere 
bestemming op deze locatie of meer detailhandel buiten de kern.

F. Kop van Zuid: Voorkeur om deze locatie te ontwikkelen als woningbouwlocatie.

In deze raadsmededeling wordt kort aangegeven hoe we hier mee om willen gaan in relatie tot de 
structuurvisie.

A. Windmolens
De tekst in de structuurvisie over het toestaan van opschaling van bestaande windturbines in de 
Carolinapolder zal worden verwijderd uit de structuurvisie en hiervoor in de plaats zal de tekst 
komen zoals opgenomen in het coalitie-akkoord. Ook op de kaart bij de aangepaste structuurvisie 
^visie energie en ruimte) zal de locatie worden aangeduid.

B. Zonnevelden
Voor zonnevelden staat nog niets opgenomen in de huidige structuurvisie. Het uitgangspunt zoals 
opgenomen in het coalitieakkoord zal worden opgenomen in een aanpassing van de structuurvisie. 
Bij de aanpassing van de structuurvisie zal dieper worden ingegaan op de locatiekeuzes van de 
resterende opgave van 60 ha. Op de kaart zullen daar waar mogelijk al concrete locaties worden 
aangegeven. Uitgangspunt voor het zonne-energiebeleid zal zoveel als mogelijk zijn zuinig/dubbel 
ruimtegebruik of het creëren van meerwaarde voor natuurontwikkeling.
De genoemde uitgangspunten van wind en zonne-energie krijgen een plaats in een aparte 
aanpassing van de structuurvisie, die als naam krijgt "visie energie en ruimte". Het ontwerp van de 
visie zal nog dit jaar ter inzage worden gelegd. De planning is om de visie energie en ruimte in de 
raadsvergadering van januari te laten vaststellen door uw gemeenteraad.
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C. Geen uitbreiding van het AFC gedurende deze bestuursperiode
De structuurvisie zal op dit punt worden gewijzigd. De tekst uit het coalitie-akkoord vormt het 
uitgangspunt voor de wijziging.

D. Arbeidsmigranten
Aan uw raad is in september ter discussie voorgelegd de nota van uitgangspunten arbeidsmigratie. 
Hier staat aanzienlijk meer in dan wat is opgenomen in het coalitie-akkoord. De punten die in deze 
nota van uitgangspunten zijn opgenomen, zullen afhankelijk van de uitkomsten van de te voeren 
discussie in uw gemeenteraad in september daar waar noodzakelijk worden vertaald in de 
structuurvisie en het bijbehorende kaartmateriaal.

E. Tweede supermarkt Dinteloord
Hoewel er geen concreet initiatief van een supermarktondernemer en/of supermarktketen bekend 
is voor de vestiging van een 2e supermarkt in Dinteloord, wordt de huidige op de kernkaart 
Dinteloord aanwezige zoekzone 2e supermarktlocatie uitgebreid met de locatie Karei Doormanstraat 
2 bij een wijziging van de structuurvisie.
De tekst opgenomen in de huidige structuurvisie "dat uit onderzoek moet blijken dat een tweede 
supermarkt levensvatbaar is" blijft gewoon gehandhaafd. Het is namelijk een wettelijke plicht (de 
zogenaamde ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen in het besluit ruimtelijke ordening) 
om een dergelijk onderzoek uit te voeren.

F. Kop van Zuid ontwikkelen als woningbouwlocatie
Het streven is er op gericht om deze ontwikkeling te realiseren. Momenteel is echter niet duidelijk of 
een dergelijke ontwikkeling wel financieel-economisch haalbaar is. Nader onderzoek en overleg is 
noodzakelijk. We willen dan ook vanwege de grote omvang van de locatie pas een definitief 
standpunt aan u voorleggen als er meer duidelijk is over de uitvoerbaarheid. We willen voorkomen 
dat andere woningbouwplannen niet kunnen worden uitgevoerd omdat in de structuurvisie staat 
opgenomen dat er op de kop van Zuid een grote woningbouwontwikkeling kan plaatsvinden terwijl 
dit in de praktijk niet haalbaar blijkt te zijn.

Los van het coalitie-akkoord zal gekeken worden of er ook andere actuele ontwikkelingen zijn die tot 
een wijziging van de structuurvisie dienen te leiden.

Hoe nu verder?:
Het streven is er opgericht om in de raadsvergadering van januari 2020 de "visie energie en ruimte" 
te laten vaststellen (ruimtelijke beleid windmolens en zonnevelden).

De overige genoemde punten zullen wordeŗi meegenomen in een volgende herziening van de 
structuurvisie. Hiervoor zal een planning woļrden gemaakt na de raadsvergadering van september 
als duidelijk is welke richting gevolgd kap worden waar het betreft het huisvestingsbeleid van 
arbeidsmigranten.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steen ieŕgen, 
de secretaris, —--si^^TZrcteTocob îļ/gemeester,
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