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Onderwerp: 

zevende evaluatie Welstandbeleidsplan 

   

 

Steenbergen, 21 september 2011 

 

 

Aan de Raad, 

 

1. Inleiding 

Sinds het vaststellen van het gemeentelijk welstandbeleidsplan in 2004 leggen wij jaarlijks een evaluatie 

aan u voor. Hierbij de zevende evaluatie over de periode juli 2010 tot en met juni 2011. 

 

2.  Achtergrond 

De jaarlijkse evaluatie is een moment om daar waar nodig het beleidsstuk aan te passen.  

Het stuk dient op één onderdeel inhoudelijk te worden gewijzigd, zie onder 4
 
E.  

 

3. Overwegingen 

A.  BEOORDEELDE BOUWPLANNEN. 

In het afgelopen beoordelingsjaar zijn 113 bouwplannen aan de commissie voorgelegd wat geresulteerd 

heeft in 169 beoordelingen. 

 67 bouwplannen waren bij de eerste beoordeling akkoord ofwel 59,3% 

 20 plannen bij een tweede beoordeling 

 8 bij een derde 

 4 bij een vierde 

 2 bij een vijfde beoordeling akkoord. 

 3 bouwplannen zijn niet doorgegaan 

 9 plannen zijn nog in behandeling. 

Vorig jaar was 62,2% van de 90 voorgelegde ontwerpen bij een eerste beoordeling akkoord. 

 

B. BEZOEKERS. 

In de betreffende periode heeft 32 maal een ontwerper en/of een opdrachtgever de vergadering bezocht 

om met de commissie van gedachten te wisselen over het ingediende ontwerp. 

Sinds ruim een half jaar wordt de “publieke tribune” geregeld bezocht door een verslaggever van 

BN/DeStem 

 

C. HERHALINGS- EN ONDERGESCHIKTE BOUWPLANNEN. 

Herhalings- en ondergeschikte bouwplannen worden zoals al jaren gebruikelijk niet aan de commissie 

voorgelegd. Dit bevordert een snellere afwikkeling van het bouwplan en lagere kosten voor de 

opdrachtgever. 

 

D. WELSTANDSVRIJE GEBIEDEN. 

Er zijn in de afgelopen periode geen gevallen bekent van gerealiseerde bouwplannen in welstandsvrije 

gebieden welke esthetisch ernstig strijdig zijn met wat een ieder aanvaardbaar acht. 
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E. VOORSTEL TOT ZEVENDE WIJZIGING VAN HET WELSTANDSBELEIDSPLAN. 

Volgens artikel 1.3.3. van het welstandbeleidsplan dienen beeldkwaliteitplannen (partiële aanpassingen 

van dit beleidsplan) hiervan onderdeel te gaan uitmaken. 

Het “Ruimtelijk ontwerp en beeldregieplan” van het Agro & Food Cluster te Dinteloord alsmede het 

“Beeldkwaliteitplan Buiten de Veste 2 ” dient onderdeel te gaan uitmaken van het gemeentelijk 

Welstandbeleidsplan. 

 

In het beeldkwaliteitplan ( BKP ) van het centrum van Steenbergen en Nieuw-Vossemeer en in het BKP 

van Dinteloord  is aangegeven dat bij toetsing van een vergunningplichtig bouwwerk de  “Deuren en 

kozijnen dienen te worden uitgevoerd in hout”. 

Tot een enkele week geleden was met deze regel goed te leven. 

Recent echter hebben we vastgesteld dat deze regel te streng is en in de praktijk in veel gevallen 

problemen oproept. 

Als voorbeeld noemen wij het plaatsen van een nieuwe aluminium pui in het pand Blauwstraat 76 

(ijssalon). Na overleg met de welstandscommissie is met de opdrachtgever overeenstemming bereikt 

voor de nieuwe pui een houten kozijn te plaatsen om zodoende te voldoen aan het Welstandbeleidsplan. 

 

Nog een voorbeeld. In de voorgevel van het pand Kaaistraat 70 (kleding winkel) is recent een aluminium 

pui vervangen door een nieuwe aluminium pui. De aanvraag omgevingsvergunning is voorgelegd aan de 

welstandscommissie en afgewezen gezien de regel in het welstandbeleidsplan, hout toe te passen.  

Vermeld dient te worden dat in dit complex van winkelunits en woningen alle puien, kozijnen en deuren in 

aluminium zijn uitgevoerd. 

 

Tot slot de bij een inbraak vernielde pui Grote Kerkstraat 7 (juwelier). Alle bij deze winkel behorende 

puien zijn van aluminium. Het is “niet te verkopen” en esthetisch niet wenselijk om in het geval van Grote 

Kerkstraat 7 en Kaaistraat 70, beiden als onderdeel van groter geheel met aluminium puien, een enkel pui 

uit te voeren in, de in die omstandigheden afwijkend materiaal, hout. 

Wij stellen uw raad voor de zin “Deuren en kozijnen dienen te worden uitgevoerd in hout” in het BKP van 

Steenbergen en Nieuw-Vossemeer en van Dinteloord te vervangen door  

“De toe te passen kozijnen, puien, deuren en ramen dienen te worden uitgevoerd in een materiaal 

passend bij de karakteristiek van het pand. 

Over deze nieuwe regel is contact geweest met de monumentencommissie en de welstandscommissie. 

 

F. RIJKS- EN GEMEENTELIJKE MONUMENTEN. 

In het afgelopen welstandjaar zijn geen Rijks- of gemeentelijke monumenten voorgedragen. 

 

4. Middelen 

De kosten verbonden aan het esthetisch beoordelen van bouwplannen in het afgelopen welstandsjaar 

bedragen  € 10.454,10 . Deze kosten, de beoordelingskosten per bouwplan, worden doorberekend aan 

de indieners van de bouwaanvragen. 

 

5. Risico’s 

Geen. 

 

6. Aanpak 

Evenals vorige evaluaties ook deze evaluatie voorleggen aan de gemeenteraad. 

 

7. Voorstel 

Wij stellen uw raad voor kennis te nemen van deze evaluatienota en in te stemmen met de zevende 

wijziging van het welstandbeleidsplan. 
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Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris, l.s. de burgemeester, 

 

 

 

  

R.A.J.M. Bogers J.J. Hoogendoorn 

 

 


