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1 INLEIDING

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Hof van Engelbrecht’ heeft ingevolge artikel 3.8
van Wet ruimtelijke ordening met ingang van 27 september 2018 gedurende een
periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de periode van terinzagelegging
konden bij de gemeenteraad zienswijzen worden ingediend op het ontwerp
bestemmingsplan. Er zijn twee zienswijzen ingediend. De samenvatting en
beantwoording van de zienswijzen, alsmede de gevolgen voor het vast te stellen
bestemmingsplan zijn opgenomen in onderhavige nota.

2 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN

In de navolgende paragraaf zijn de ingediende zienswijzen samengevat en
beantwoord. Ook is aangegeven wat de gevolgen zijn voor het vast te stellen
bestemmingsplan. Hoewel samengevat, zijn de zienswijzen in volle omvang
beoordeeld en gewogen.

2.1 ZIENSWIJZE 1

- ontvangen d.d. 5 november 2018

Samenvatting
- Het waterschap meldt dat de belangrijkste uitgangspunten voor het
waterschap naar wens zijn opgenomen en om die reden is een positief
wateradvies afgegeven.
Reactie gemeente
- Het wateradvies wordt als bijlage in het bestemmingsplan opgenomen.
Gevolgen voor het bestemmingsplan
- Geen.

2.2 ZIENSWIJZE 2

- ontvangen d.d. 8 november 2018
- ingetrokken d.d. 10 januari 2019

Reactie gemeente
- Vanwege de intrekking van de ingediende zienswijze, volgt er geen beoordeling.
Gevolgen voor het bestemmingsplan
- Geen.

3 AMBTSHALVE AANPASSINGEN

Ambtshalve heeft gemeente Steenbergen enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze
wijzingen zijn onderstaand puntsgewijs opgenomen per onderdeel van het
bestemmingsplan.

3.1 TOELICHTING
Het rapportnummer en het id-nummer zijn geactualiseerd naar de status van
vastgesteld bestemmingsplan.
Figuur 8 is aangepast, zie de toelichting onder het kopje ‘verbeelding’.
Het nadere ecologisch rapport is ingevoegd.

3.2 REGELS
- Het rapportnummer en het id-nummer zijn geactualiseerd naar de status van
vastgesteld bestemmingsplan.

3.3 VERBEELDING
- Het rapportnummer en het id-nummer zijn geactualiseerd naar de status van
vastgesteld bestemmingsplan.
- Bij de uitwerking van de architect-tekening is gebleken dat de meest westelijke
beoogde vrijstaande woning aan de Eerste Boutweg net niet past binnen het
bouwvlak, zoals dat in het ontwerp bestemmingsplan is ingetekend. Het
bouwvlak kan passend worden gemaakt, door het vlak 1 meter te verbreden,
richting de Graaf Engelbrechtstraat. Daarmee komt de grens van het bouwvlak
op 1,42 meter van de eigendomsgrens af te liggen, de nieuwe woning heeft een
afstand van 1.83 meter tot de eigendomsgrens; zijnde de achtererfgrens van de
percelen Graaf Engelbrechtstraat 40/42/44.
De huidige loods ligt op circa 1 meter van deze grens; de nieuwe woningen
komen er dus iets verder vandaan te liggen. De nieuwe woning ligt noordoostelijk van de bestaande woningen en zal niet voor extra schaduwwerking
zorgen. Aan deze zijde van de nieuwe woning worden geen raampartijen
aangebracht. Het woon- en leefklimaat van de bestaande woningen wordt
daarmee niet aangepast.
- Ter plaatse van de woningen in het hof wordt de bestemming Verkeer
versmald en de bestemming Tuin vergroot. De weg wordt daarmee versmald
van 5,70 meter naar 4,65 meter. Een vreemde hoek aan de zuidzijde van het
hof verdwijnt hierdoor. Deze maatvoering sluit aan bij de bestaande ontsluiting
vanaf de West-Zandberg, welke vanwege de omliggende kavels niet breder kan
worden. Ook met deze versmalde maatvoering hebben de nieuwe bewoners
voldoende ruimte om op het eigen kavel te komen;

Ter verduidelijking hieronder de verbeelding van het ontwerp bestemmingsplan en
op de volgende pagina de verbeelding van het vastgesteld bestemmingsplan.

4 BIJLAGEN

De ingediende zienswijzen zijn als bijlage bijgevoegd. De NAW-gegevens van de
indieners weggelaten. De anonimiseringsverplichting vloeit voort uit de
Algemene verordening persoonsgegevens (Avg). Hierin is bepaald dat NAWgegevens van natuurlijke personen niet elektronisch beschikbaar mogen zijn. Op
rechtspersonen is dit niet van toepassing. De volledige NAW-gegevens van de
indieners zijn bekend bij de gemeente Steenbergen. Onderstaande weergave geeft
ter oriëntatie het beeld voor de ruimtelijke beoordeling van zienswijze 2.

4.1 ZIENSWIJZE 1 – WATERSCHAP
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Onderwerp: wateradvies ontwerp bestemmingsplan "Hof van Engelbrecht" te Kruisland
Geachte meneer Mailoa ,
Op 12 september 2018 heeft u het ontwerp bestemmingsplan "Hof van Engelbrecht" te Kruisland toegestuurd
met het verzoek om een wateradvies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit
ruimtelijke ordening.
Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het ontwerp
bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw
van het waterschap via telefoonnummer
.
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00
E info@brabantsedelta.nl

F 076 564 10 11

I www.brabantsedelta.nl

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02

K.v.K.nr: 51 181 584

BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01

4.2 ZIENSWIJZE 2

From: Mailoa, H. (gemeente Steenbergen)
Sent:
donderdag 10 januari 2019 13:37:22
To:
balie DIV
Cc:
Subject: Tav de gemeenteraad: graag inboeken en naar de griffie verzenden svp

-----Oorspronkelijk bericht----Van: klantenservice@achmearechtsbijstand.nl [mailto:klantenservice@achmearechtsbijstand.nl]
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 13:22
Aan: Mailoa, H. (gemeente Steenbergen)
Onderwerp: R216581837
Beste meneer Mailoa,
Namens mevrouw
heb ik een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan "Hof van Engelbrecht". U heeft de ontvangst
daarvan op 15 november 2018 bevestigd.
Namens mevrouw
trek ik bij deze de zienswijze in, en verzoek u daarmee om een inhoudelijke behandeling ervan
achterwege te laten. Dank ik u voor uw moeite!
Met vriendelijke groet,
Achmea I Stichting Achmea Rechtsbijstand

Spoorlaan 298 | Tilburg
Postbus 4116 | 7320 AC Apeldoorn
T 088 462 3700 | F 088 462 2799
E-mail: klantenservice@achmearechtsbijstand.nl
www.achmearechtsbijstand.nl

