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Beste heer, mevrouw, 30 maart 2013 Kruisland 

Hierbij wil ik namens de Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO) afdeling West-Brabant en 
Sint Philipsland onze zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen en ontwerpbestemmingsplan Dinteloord en Prinsenland die ter inzage liggen. 

Verschillende leden van onze afdeling hebben plannen voor uitbreiding van het bouwblok. 
Enkele jaren geleden, hebben deze al geïnformeerd bij de gemeente Steenbergen naar de 
mogelijkheid hun bouwblok te vergroten. Gemeente Steenbergen heeft toen laten weten 
dat bij het volgende bestemmingsplan (ligt nu ter inzage) je eenvoudig je bouwblok kon 
vergroten en als je de tijd had dat je daar beter op kunt wachten, want dan kon het 
automatisch worden aangepast. In dit bestemmingsplan blijkt dit nu niet te kunnen. 
Waarom niet? 
In toekomst zijn er misschien veel meer waterbassins (voor beregening) nodig i.v.m. het 
Verzilten van het Krammervolkerak en het Schelde-Rijn kanaal, hierdoor komt zoet 
watervoorziening in gevaar. Er moeten waarschijnlijk op veel bedrijven waterbassins 
aangelegd worden om voldoende voorraad zoet water op de desbetreffende bedrijven te 
creëren ten behoeve van droogte- en nachtvorstbestrijding. Als die bassins op het bouwblok 
moeten komen, dan is het bouwblok al snel te klein en moet deze veelal vergroot worden. 
Wij verzoeken dan ook om deze reden toch over te gaan tot de mogelijkheid om voor 
fruitteeltbedrijven de bouwblokken binnen dit ontwerp bestemmingsplan te kunnen 
vergroten zodat de bedrijven van onze leden kunnen anticiperen op de veranderende 
omstandigheden (zoetwatervoorziening) in hun bedrijfsvoering. 
Daarnaast zijn er in de regio ook veel buitenpercelen (losse percelen op afstand van de 
huiskavel en vaak zonder bouwblok) in gebruik. Om deze percelen van met voldoende zoet 
water te bevoorraden zal ook hiervoor de mogelijkheid geschapen moeten worden om 
waterbassins aan te kunnen leggen. Wij verzoeken Gemeente Steenbergen ook hiervoor een 
mogelijkheid te scheppen binnen het Bestemmingsplan. 
Het nieuwe Bestemmingsplan is voor de komende 10 jaar en daar moeten dan toch de 
aanpassingen voor de komende 10 jaar in meegenomen zijn om op verantwoorde wijze je 
bedrijf uit te kunnen oefenen. Als een aanpassing van bouwblok nu niet meegenomen kan 
worden, geeft dat naar de nabije toekomst toe weer veel aanpassing van bouwblokken 
terwijl het nu in 1 keer toekomstgericht kan. 

In dit ontwerpbestemmingsplan staat in artikel 5.7.1 staat dat het verboden is op of in de 
gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden - Natuur- en Landschapswaarden' 
zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

» a. het bebossen of anderszins beplanten van gronden met houtopstanden, 
waaronder begrepen het kweken en telen van bomen en heesters in verband met 
tuinbouw of als (agrarische) houtteelt; 

Valt het aanleggen van fruitboomgaarden ook onder dit artikel? 
Indien dit zo is, willen wij uit naam van de NFO afdeling West-Brabant en Sint Philipsland hier 
bezwaar tegen maken, want in de gemeente Steenbergen zijn van oudsher ál veel 
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fruitbedrijven gevestigd en horen dus ook bij de streek en bij het bestaande landschap. Als 
de fruittelers in de toekomst een omgevingsvergunning moeten aanvragen, dan geeft dit 
enorme administratieve last en kunnen fruittelers beperkt worden in het toekomstig 
exploiteren van hun bedrijven. 

Als laatste willen wij u er attent op maken dat wij graag de mogelijkheid voor onze leden 
willen creëren binnen het bestemmingsplan samenwerking te kunnen intensiveren. Veel 
agrarische bedrijfsactiviteiten vragen heden ten dagen hoge financiële investeringen om 
deze uit te kunnen oefenen. Deze zijn steeds vaker voor individuele fruittelers niet op te 
brengen. Hierdoor ontstaan er steeds vaker samenwerkingsverbanden tussen fruittelers. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpakken van product. Wij verzoeken u dan ook om dit soort 
activiteiten binnen het ontwerp bestemmingsplan mogelijk te laten zonder dat hieraan de 
kwalificatie "niet agrarische activiteit" geplakt wordt. 

Wij zijn bereid om indien u dat wenst een mondelinge toelichting te komen geven op onze 
zienswijze. 
Deze zienswijze is ook schriftelijk aan u verzonden worden. 
In afwachting van uw antwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de NFO afdeling West-Brabant en Sint Philipsland. 

Joris Wisse 
Secretaris 
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