
Memo  Bestemmingsplannen Buitengebieed Steenbergen  - Dinteloord 

 

Aan: Leden van commissie ruimte en economie 

cc. Leden van de gemeenteraad 

Van  : ZLTO afdeling Steenbergen – Bergen op Zoom 

(contactpersoon C. van Nieuwenhuijzen tel. 0167 – 502 448, v.nieuwenhuijzen@hotmail.com  

 

Geachte dames en heren  

 

Op uw agenda op 12 juni a.s.  staan de twee bestemmingsplannen buitengebied van Steenbergen. 

Zoals u kunt lezen in de nota’s van beantwoording zienswijzen hebben wij op beide plannen een 

zienswijze ingediend. Een afschrift voegen wij ter informatie als bijlage toe. 

Onze zienswijzen achten wij alleszins redelijk en in het belang van een vitaal buitengebied voor 

ondernemers in de groene ruimte, en voorts zijn er  door ons voorstellen gedaan om de 

regelgeving op een acceptabele wijze te verminderen. 

 

De nota’s  van antwoord gaan tot onze verbazing vrijwel geheel voorbij aan die zienswijzen. 

Wij vragen u in het belang van het buitengebied en de ondernemers hier nog aanpassingen door te 

voeren voordat u de 2 plannen vaststelt. 

 

Zonder tekort te willen doen aan de overige onderdelen van onze zienswijzen noemen wij 

hieronder enkele  sprekende voorbeelden hiervan. 

 

Bewerken van producten zowel landbouw als glastuinbouw 

In de regels staat het verbod tot  het bedrijfsmatig vervaardigen, verwerken van goederen, en be- 

of verwerken van producten, tenzij het ten behoeve is van de agrarische productie binnen het 

agrarische bedrijf.  

Uit oogpunt van kwaliteit, kostenbesparing en marktbenadering wordt door bedrijven 

samengewerkt op het gebied van productie, bewerking, verpakking en afzet van producten. Door 

deze bepaling worden die kansen mogelijk bemoeilijkt. 

Wij vragen om die kansen tot duurzame samenwerking  mogelijk te maken door deze activiteiten 

ook toe te staan wanneer het voor samenwerkende collega’s plaatsvindt, voor zover het activiteiten  

betreft die bedrijfseigen zijn. 

  

Omgevingsvergunning voor boom- en sierteelt. 

Wij zien geen redenen om een vergunning te vereisen voor het kweken en telen bomen en 

heesters in verband met de tuinbouw. Er zijn geen waarden in het geding, die een verbod 

rechtvaardigen.  

Zeker niet voor de gangbare teelten die niet hoger zijn dan 5 meter, zoals in de sierteelt, 

boomkwekerij en de fruitteelt. De sector fruitteelt en bomenteelt voor de fruitteelt is een 

belangrijke economische drager in onze gemeente. 

Daarom verzoeken wij met nadruk deze regel uit de voorschriften te schrappen, dan wel  in het 

uiterste geval te beperken tot enkel teelten voor de agrarische houtteelt, hoger dan 5 meter.  

Op die manier wordt ook tegemoet gekomen aan het in de antwoordnota’s genoemde argument. 

 

 

 

mailto:v.nieuwenhuijzen@hotmail.com

