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Post met ontvangstbevestiging
Aan de gemeenteraad
van de gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA Steenbergen

zienswijze ontwerp bestemmingsplan
Kom Níeuw Vossemeer
contact
0 1 1 3 - 2 4 77 58
eHy.brouwer@zlto.rsi
KênrrtírK
ZEBR. 13.0011

Geachte leden van de raad,
Namens mijn cliënten, de heer A.CM. Dlrven en mevrouw J.CJ.M. Dirven Peeters,
Groeneweg 4, 4681 ST Níeuw Vossemeer, vraag Ik uw aandacht voor het volgende.
Cliënt heeft kennis genomen van het voorliggende Bestemmingsplan Kom Níeuw
Vossemeer, Aangezien zíj zich níet geheel kunnen verenigen met de inhoud van het plan
maak ik hierbij de zienswijze kenbaar.
Clënten zijn eigenaar van het perceel en de achterliggende gronden aan de Nieuw
Vossemeersedijk 11 In Nieuw Vossemeer.
Het betreffende perceel was opgenomen in het Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen
(2012) met een agrarisch bouwvlak. Nu zien 2ľj dat hun perceel is opgenomen ín het
Bestemmingsplan Kom Nieuw Vossemeer met een gemengde bestemming en een functie
aanduiding Agrarisch.
Namens cliënten verzoek ik ude bestaande rechten te respecteren en ook in voorliggend
bestemmíngpian voor de locatie van cliënten een agrarisch bouwvlak op te nemen met een
goothoogte van 6m en een bouwhoogte van 10 rm
Gezien uw wens de bestemming aan te passen naar een gemengde bestemming verzoek ík
u een afwijkíngsbevoegdheîd op te nemen om voor de locatie een bestemming gemengd op
te nemen. Het agrarische bouwvlak zou dan na toepassing van de afwìjkìngsbevoegdheíd
verpiaatsţìkunnen worden naar een geschikte alternatieve locatie.
Tevens verz:oek ik u de píangrens zuidelijk van client's locatie te corrigeren conform de
aangepaste kadastrale situatie,
Namens cliënt verzoek ik u het ontwerpbesternmlngspian met inachtneming van deze
zienswijze aan te passen.
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Correspondentie In deze kunt u richten aan ZLTO Advies,
Team ROMB, Postbus 46, 4460 BA, Goes, ter attentie van ondergetekende (onder
vermelding van briefnummer en naam van cliënt), in afschrift aan cliënt.

Met vriendelijke groet,
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YQkMAÇHT

Hierbij machtigen wij, de heer A.CM, Dírven en mevrouw Ĵ.CJ.M, Oìrven Peeters,
Groeneweg 4, 4681 ST Nieuw Vössemeer mw. ĩr. P.A.M. Brouwer, Specialist
Ruimtelijke Ordening en Milieu, of haar vervanger, werkzaam bij de Zuidelijke Land
en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) Postbus 46, 4460 BA Goes om namens mij te
handelen in de procedure van het Bestemmingsplan Kom Níeuw Vössemeer van de
gemeente Steenbergen.
Aldus getekend te Nieuw Vössemeer, 19 februari 2013

de heer A.CM. Oirven

mevrouw Ĵ.CJ.M. Dlrven Peeters
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Hierbij machtigen wij, de heer A.Ç.M, Dlrven ėn mevrouw 3 . C J . M . Dlrven Peeters,
Gróeneweg 4,4681 K t Nieuw Vössemeer mw. Ir. PìA,M . Brouwer, Specialist
Ruimtelijke Ordening ęn Milieu, of haar vervanger, werkzaam bij de Zuidelijke Land
en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) Postbus 46, 4460 B A Goes om namens mij te .
hendelen In de procedure van het Bestemmingsplan Kom Nieuw Vössemeer van de
gemeente Steenbergen.
Aldus getekend te Nieuw Vössemeer, 19 februari 2013

de heer A . C . M . Dlrven
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Post met ontvangstbevestiging
Aan de gemeenteraad
van de gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA Steenbergen

K o m Nieuw V o s s e m e e r
Contact
0 1 1 3 - 2 4 77 58
elly.brouwer@zlto.nl
Kenmerk
ZEBR.13.0011

Geachte leden van de raad,
Namens mijn cliënten, de heer A.C.M . Dirven en mevrouw J.C.J.M . Dirven Peeters,
Groeneweg 4, 4681 ST Nieuw Vossemeer, vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Cliënt heeft kennis genomen van het voorliggende Bestemmingsplan Kom Nieuw
Vossemeer. Aangezien zij zich niet geheel kunnen verenigen met de inhoud van het plan
maak ik hierbij de zienswijze kenbaar.
Clënten zijn eigenaar van het perceel en de achterliggende gronden aan de Nieuw
Vossemeersedijk 11 in Nieuw Vossemeer.
Het betreffende perceel was opgenomen in het Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen
(2012) met een agrarisch bouwvlak. Nu zien zij dat hun perceel is opgenomen in het
Bestemmingsplan Kom Nieuw Vossemeer met een gemengde bestemming en een functie
aanduiding Agrarisch.
Namens cliënten verzoek ik u de bestaande rechten te respecteren en ook in voorliggend
bestemmingplan voor de locatie van cliënten een agrarisch bouwvlak op te nemen met een
goothoogte van 6m en een bouwhoogte van 10 m.
Gezien uw wens de bestemming aan te passen naar een gemengde bestemming verzoek ik
u een afwijkingsbevoegdheid op te nemen om voor de locatie een bestemming gemengd op
te nemen. Het agrarische bouwvlak zou dan na toepassing van de afwijkingsbevoegdheid
verplaatst kunnen worden naar een geschikte alternatieve locatie.
Tevens verzoek ik u de plangrens zuidelijk van client's locatie te corrigeren conform de
aangepaste kadastrale situatie.
Namens cliënt verzoek ik u het ontwerpbestemmingsplan met inachtneming van deze
zienswijze aan te passen.
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Correspondentie in deze kunt u richten aan ZLTO Advies,
Team R OMB, Postbus 46, 4460 BA, Goes, ter attentie van ondergetekende (onder
vermelding van briefnummer en naam van cliënt), in afschrift aan cliënt.

Met vriendelijke groet,

iuimfelijkeplannen.nl
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VOLMACHT

Hierbij machtigen wij, de heer A.C.M . Dirven en mevrouw Ĵ.CJ.M . Dirven Peeters,
Groeneweg 4, 4681 ST Nieuw Vossemeer mw. Ir. P.A.M . Brouwer, Specialist
Ruimtelijke Ordening en M ilieu, of haar vervanger, werkzaam bij de Zuidelijke Land
en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) Postbus 46, 4460 BA Goes om namens mij te
handelen in de procedure van het Bestemmingsplan Kom Nieuw Vossemeer van de
gemeente Steenbergen.
Aldus getekend te Nieuw Vossemeer, 19 februari 2013

de heer A.C.M . Dirven
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