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Inzake Van Merriënboer I gemeente Steenbergen 
Uw ref. 
Onze ref. BC/JM/149035 

Geachte raad, 

Bij brief van 20 februari jongstleden heb ik namens Van Merriënboer Constructie B.V., 
Brugweg 3 in (4756 SM) Kruisland, pro forma een zienswijze ingediend tegen het 
ontwerpbestemmingsplan "Kom Kruisland 2013". U heeft mij inmiddels tot 7 maart 
2013 de gelegenheid geboden deze zienswijze aan te vullen. 

De onderbouwing van de zienswijze treft u hieronder aan. Ik geef echter eerst een kort 
overzicht van de belangrijkste feiten. 

1. Feiten 

Van Merriënboer Constructie B.V. is gevestigd aan de Brugweg l c - 5 in Kruisland. In het 
bedrijf worden landbouwmachines vervaardigd en gerepareerd. Het bedrijf is al vele 
jaren aan de Brugweg gevestigd en is uitgegroeid tot een bedrijf met een 
productieoppervlakte van in totaal ongeveer 1.935 m 2 . 

In het geldende bestemmingsplan "Kom Kruisland eerste herziening" is het bedrijf 
positief bestemd. Deze regeling is vooral het gevolg van twee eerdere succesvolle 
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beroepen tegen het moederplan "Kom Kruisland" 1. Momenteel rust op de gronden 
zodoende een bedrijfsbestemming, voorzien van een specifieke subbestemming die op 
de bedrijfsactiviteiten is toegesneden. 

In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan wordt het bedrijf wederom positief bestemd. 
Uit de verbeelding en de bijbehorende regels leid ik af dat op het bedrijfsperceel de 
bestemming "bedrijf" wordt vastgelegd, die voor een deel is voorzien van de 
functieaanduiding voor het constructiebedrijf van cliënte. Nadere bestudering van de 
verbeelding en de regels wijst evenwel uit dat diverse onderdelen van het 
bestemmingsplan in de ogen van cliënte behoren te worden aangepast. Daarmee heb ik 
de aanleiding voor deze zienswijze gegeven. 

2. Gronden 

De zienswijze richt zich tegen drie onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan. Ik zal 
deze onderdelen in aparte paragrafen uitwerken. 

2.1 Functieaanduiding op de verbeelding 

Op de verbeelding is voor een gedeelte van het bedrijfsterrein de functieaanduiding 
"specifieke vorm van bedrijf - constructie en reparatie ten behoeve van landbouw" 
ingetekend. De functieaanduiding omvat echter niet meer dan ongeveer een derde van 
het totale bestemmingsvlak. Feitelijk is echter een veel groter gedeelte van het terrein 
voor de specifieke bedrijfsvorm van cliënte in gebruik. Op de bijgevoegde kopie van de 
verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan heb ik deze feitelijke situatie 
aangegeven (productie 1). Ik merk als toelichting daarover het volgende op. 

Allereerst is oostelijk van het vlak met de functieaanduiding het onbebouwde 
bedrijfsterrein gelegen. Dit terrein wordt al jarenlang feitelijk voor opslagdoeleinden 
gebruikt. Ontsluiting vindt plaats vanaf de Brugweg. Het feitelijke gebruik vindt plaats 
aan weerszijden van de bomenrij die ongeveer in het midden van het onbebouwde 
perceelsgedeelte staat. Op dit perceelsgedeelte wordt materiaal opgeslagen en staan 
met regelmaat machines gestald. 

Ik wijs er op dat hier sprake is van bestaand legaal gebruik. Ook in het geldende 
bestemmingsplan is dit perceelsgedeelte voor bedrijfsdoeleinden bestemd. Bestaand 
legaal gebruik mag volgens vaste rechtspraak alleen dan onder het overgangsrecht 

1 Zie de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 augustus 2005 
(procedurenummer 200407588/1) en van 24 mei 2006 (procedurenummer 200601588/2). 
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worden gebracht, als vast staat dat het gebruik in de komende planperiode wordt 
beëindigd. Dat is hier niet het geval. Bij de vaststelling behoort het vlak met de 
functieaanduiding dan ook overeenkomstig de bijgevoegde tekening te worden 
vergroot. 

Ook westelijk van het bewuste vlak met de functieaanduiding heeft het college van 
burgemeester en wethouders de begrenzing niet correct ingetekend. Ongeveer de helft 
van dit perceelsgedeelte is feitelijk bebouwd met een bedrijfshal en maakt voor het 
overige ook deel uit van het bedrijf van cliënte. Ook hier behoort het vlak met de 
functieaanduiding zodoende te worden vergroot. 

2.2 Bedrijfswoningen 

In artikel 4.1.1 onder b is bepaald dat cliënte op haar bouwperceel maximaal één 
bedrijfswoning mag oprichten. De aanduiding die het mogelijk maakt twee 
bedrijfswoningen toe te laten, is op de verbeelding niet opgenomen. 

Dit is voor cliënte niet aanvaardbaar. Cliënte beschikt al jaren over twee 
bedrijfswoningen, namelijk de woningen Brugweg 3 en Brugweg 5. In het geldende 
bestemmingsplan zijn deze woningen ook als zodanig bestemd. Ook hier is zodoende 
sprake van bestaand, legaal gebruik. 

Ik verzoek u namens cliënte bij de vaststelling de verbeelding dan wel de planregels 
zodanig aan te passen dat beide bedrijfswoningen zijn toegelaten. Dit ligt te meer voor 
de hand nu het bestemmingsplan erop gericht is in hoofdzaak de bestaande situatie te 
consolideren. 

2.3 Kantoorruimte 

In artikel 4.1 heeft het college de bestemmingsomschrijving van de bestemming 
"bedrijf" vastgelegd. Behalve de specifieke aanduidingen voor bedrijven en het aantal 
bedrijfswoningen is daarnaast geregeld dat bijbehorende bouwwerken, bouwwerken 
geen gebouwen zijnde en dergelijke, zijn toegestaan. In deze omschrijving ontbreekt 
evenwel de aanduiding voor onzelfstandige kantoorruimte. 

Cliënte beschikt op haar bouwperceel daadwerkelijk over onzelfstandige kantoorruimte, 
die deel uitmaakt van de woning Brugweg 3. Zie ik het goed, dan is dit gebruik in artikel 
4.1.1 wegbestemd. Gebruik als onzelfstandig kantoor is evenmin in de specifieke 
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gebruiksregels toegelaten. Aangezien het ook hier om bestaand legaal gebruik gaat, 
behoort bij de vaststelling het bestemmingsplan ook in zoverre te worden aangepast. 

3. Conclusies 

Ik verzoek u bij de vaststelling de aanpassingen op te nemen die ik in deze zienswijze 
heb genoemd. Ik verzoek u mij tot slot ook te zijner t i jd van de vaststelling van het 
bestemmingsplan en daarmee van de beoordeling van deze zienswijze op de hoogte te 
brengen, zodat ik zo nodig beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State kan indienen. 

Ik zend u deze zienswijze vooraf per telefax toe. Omwille van de leesbaarheid heb ik de 
bijlage niet aangehecht. Deze bijlage is uiteraard wel opgenomen bij het origineel van 
deze zienswijze, die ik vandaag ook per aangetekende post aan u heb verstuurd. 

\ 
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