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Ingediende mondelinge zienswijze ontwerp bestemmingsplan
Buitengebied Steenbergen en ontwerp PlanMER
Bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen, Dinteloord
en Prinsenland

Naam: De heer H.C.W.M. Augustijn
Adres: Moerstraatseweg 158, 4651 VB Steenbergen
Datum zienswijze: 21 maart 2013

Inhoud zienswijze
De heer Augustijn geeft aan dat hij eigenaar is van de locatie Moerstraatseweg 158. Er wordt
aangegeven dat het glastuinbouwbedrijf aan de Moerstraatseweg 158 is beëindigd. Alle
voormalige bedrijfsbebouwing is gesaneerd. Nu resteert er nog een burgerwoning met een
bijgebouw. De bedrijfsbeëindiging is gebeurd in overleg met de provincie.
In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen is het bijgebouw nog niet goed
opgenomen. Het bijgebouw ligt nog gedeeltelijk buiten de w o o n b e s t e m m i n g . Er wordt verzocht
om het gehele bijgebouw binnen de woonbestemming te brengen.
Bij deze zienswijze zijn ter nadere toelichting twee bijlagen bijgesloten. Uit bijlage 1 blijkt dat
het bijgebouw niet in zijn geheel aan de woonbestemming is toegevoegd. Op bijlage 2 is
aangegeven welk gedeelte van het bijgebouw dit betreft.

De heer H.C.W.M. Augustijn
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