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Onderwerp 
Reactieve aanwijzing bestemmingsplannen buitengebied 

Steenbergen; 13 augustus 2013 

Aan de Raad, 
Op 20 juni 2013 heeft u het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen en het bestemmingsplan 
Buitengebied Dinteloord en Prinsenland vastgesteld. 

Reactieve aanwijzing 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben naar aanleiding van de inhoud van de vastgestelde 
bestemmingsplannen buitengebied besloten om een reactieve aanwijzing te geven. De provincie heeft 
eerder zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbestemmingsplannen. Als gevolg van deze zienswijzen 
zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd in de vastgestelde bestemmingsplannen. Nu hebben 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant enkel een aanwijzing gegeven op de regels voor de realisatie 
en/of uitbreiding van teeltondersteunende kassen op het agrarische bouwvlak binnen de groenblauwe 
mantel (artikel 3.2.2 en artikel 3.4.4 van de regels van de vastgestelde bestemmingsplannen). Het 
aanwijzingsbesluit strekt ertoe dat de desbetreffende onderdelen van de bestemmingsplannen, 
waartegen de aanwijzing zich richt, geen deel blijven uitmaken van de vastgestelde 
bestemmingsplannen. 

Over de reactieve aanwijzing treden wij in overleg met de lokale ZLTO. Namens de gemeenteraad 
kunnen wij in beroep gaan tegen het aanwijzingsbesluit van de provincie. Het college neemt hierover een 
besluit na het overleg met de lokale ZLTO. 

Beroep 
De vastgestelde bestemmingsplannen buitengebied liggen ter inzage vanaf donderdag 15 augustus 
2013. Vanaf vrijdag 16 augustus 2013 start de beroepstermijn. Gedurende de beroepstermijn (zes weken) 
kan er beroep worden ingesteld tegen de vastgestelde bestemmingsplannen buitengebied en/of de 
reactieve aanwijzing. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben aangegeven zich het recht voor te behouden om in 
beroep te gaan tegen negen locaties in het buitengebied. Het betreft locaties waar de geldende 
bestemming op verzoek van de eigenaar is omgezet naar een woonbestemming. In de vastgestelde 
bestemmingsplannen heeft u beargumenteerd waarom deze omzetting ruimtelijk gezien gewenst is. 
Naar mening van de provincie is op deze locaties niet alle overtollige bedrijfsbebouwing gesloopt en 
wordt er niet voldaan aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. 
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