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Aan de Raad,
1. Inleiding
Voor u ligt ter vaststelling het bestemmingsplan De Lindetuin (NL.IMRO.0851.sbgBPIindetuin-v001). Het
plan laat de mogelijkheid open tot de bouw van een appartementencomplex en/of grondgebonden
aaneengebouwde woningen op de locatie van het oude stadskantoor van de gemeente Steenbergen op
het adres aan de Westdam 22. Aan de zijde van de Visserstraat is de bebouwingslijn op verzoek van
omwonenden 5 meter naar achteren gelegd om op deze wijze meerwaarde voor de openbare ruimte te
creëren bijvoorbeeld door het realiseren van een groenvoorziening.
2. Achtergrond
Het pand Westdam 22 te Steenbergen is op basis van het raadsbesluit van 24 februari 2011 verkocht aan
een ontwikkelaar. Het ingediende plan dat ten grondslag lag aan het verkoopbesluit voldeed, met
uitzondering van de plicht om 25% in de sociale huur te bouwen, aan de door uw raad op 25 september
2008 en 28 mei 2009 vastgestelde randvoorwaarden. Middels het besluit van 24 februari 2011 is de
eerdere opgestelde randvoorwaarde om 25% in de sociale huur te realiseren vervallen. Ten aanzien van
de bebouwingsmogelijkheden werd aansluiting gezocht bij hetgeen opgenomen is in de
wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan Centrum op 27 maart 2008.
De randvoorwaarden opgenomen voor de Westdam 22, middels een wijzigingsbevoegdheid in het
bestemmingsplan centrum staan hieronder genoemd:
-

De nieuwe woningen dienen te passen in het provinciaal planningsstelsel voor woningbouw;

-

De woningen mogen zowel vrijstaand, gestapeld als twee of meer aaneen worden gebouwd;
De woningen dienen in de voorste perceelsgrens gebouwd te worden, met dien verstande dat aan de
zijde van de Visserstraat de woningen 5 m achter de voorstel perceelgrens gebouwd dienen te
worden;

-

De goothoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat aan de
zijde van de Westdam de goothoogte van de bebouwing niet meer mag bedragen dan 9 m.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft echter besloten op 27 november 2008 om goedkeuring te
onthouden aan de wijzigingsbevoegdheid. De op 27 maart 2008 vastgestelde wijzigingsbevoegdheid
heeft dus geen status meer. Bij het besluit tot verkoop en de totstandkoming van het nu voorliggende
bestemmingsplan is wel zoveel mogelijk aangesloten bij de voorwaarden van de opgenomen
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Centrum. De maximale goothoogte aan de voorzijde is
zowel aan de Westdamzijde als aan de Visserstraatzijde 6 meter en de bouwhoogte 10 meter. Aan de
achterzijde is de totale bouwhoogte gelegd op 10 meter. De bouwhoogte en goothoogte zijn hier dus
hetzelfde. Op deze wijze is de bouw van een galerij mogelijk. In het nu voorgelegde bestemmingsplan
vindt u dus niet langer terug de hogere goothoogte van 9 meter aan de Westdam. De reden hiervoor is
gelegen in het feit dat qua maximale goothoogte is aangesloten bij de maximale goothoogte van de

geldende bestemming (bestemmingsplan centrum Steenbergen) op de grond van het voormalige
stadskantoor. Op deze wijze wordt er meer rekening gehouden met de belangen van de omwonenden.
3. Overwegingen
Overweging omtrent de tervisieleqqinq
Op de door de wet voorgeschreven wijze heeft op 7 oktober 2011 een openbare kennisgeving
plaatsgevonden van de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan De Lindetuin. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 10 oktober tot en met 21 november 2011.
Overwegende ten aanzien van de ontvankelijkheid van de reacties
Ingekomen is een gezamenlijke reactie van de omwonenden, wonende aan de Westdam 18, Westdam
20, Westdam 32, Westdam 36 te Steenbergen.
De reactie is op 20 november 2011 ontvangen binnen de wettelijke termijn. De zienswijze is daarom
ontvankelijk.
Inhoud reactie:
1. Omwonenden, Westdam 18, Westdam 20, Westdam 32 en Westdam 36.
a. Er wordt niet voldaan aan de in 2005 vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden In het
ontwerp-bestemmingsplan wordt geheel voorbij gegaan aan deze stedenbouwkundige
randvoorwaarden. Een pand met een goothoogte van 6 meter in drie bouwlagen past hier zeker niet
ten opzichte van de omliggende bebouwing zowel aan de Westdam als aan de Visserstraat. De
goothoogte van de naastgelegen panden bedraagt minder dan 5 meter.
b. Gedeputeerde Staten heeft op 27 november 2008 goedkeuring onthouden aan de
wijzigingsbevoegdheid voor de locatie Westdam 22 omdat er onvoldoende rekening is gehouden met
de belangen van omwonenden Hier wordt nu weer aan voorbij gegaan.
c. Er zou geen behoefte zijn aan appartementenbouw. Dit heeft wethouder Van Geel medegedeeld in de
Steenbergse courant van 11 november 2011. Dit is in tegenstelling met de raadsmededeling over
woningbouw en getuigt van willekeur.
d. Gevreesd wordt voor waardevermindering van de eigen woning. Kan er aanspraak worden gemaakt
op planschadevergoeding?
e. Verlies van daglicht en vermindering van privacy als gevolg van de hoogte van de bebouwing voorzien
aan de Visserstraat en het feit dat de Visserstraat ongeveer 1,5 meter hoger ligt en de
bouwgrens/rooilijn aan de Visserstraat 5 meter naar achteren is gelegd. Het verlies aan privacy en
inkijk wordt bovendien extra versterkt door de verandering van gebruik van maatschappelijke
doeleinden naar wonen. Ook het feit dat er in de oude situatie geen ramen waren gericht naar de
achterzijde zorgt voor een verslechtering van de privacy. De bewoners wonende aan de Westdam
zullen vooral op de galerijen verblijven omdat de balkons hier aan de noordzijde zijn gelegen. Ten
slotte zijn er ramen gesitueerd in de kopgevel aan de oostelijke kant en zijn de erfafscheidingen lager
zodat de inkijk groter is.
f.

De omwonenden zijn van mening dat de ad-hoc commissie niet serieus is omgegaan met de
ingebrachte reactie om een doorsteek te realiseren ter hoogte van de Westdam.

Voorstel zienswijze gedeeltelijk

gegrond

Overwegende ten aanzien van de beoordeling van de reactie
Punt a:
In het ontwerp bestemmingsplan wordt melding gemaakt van een document met stedenbouwkundige
randvoorwaarden opgesteld in 2005 wat inmiddels achterhaald is. Van belang is wat besloten is door uw
gemeenteraad bij de verkoop van de Westdam 22 te Steenbergen op 24 februari 2011. Toen is besloten
om het pand Westdam 22 te verkopen en de op 25 september 2008 gestelde randvoorwaarde voor de
verkoop, om 25% in de sociale huur, te realiseren te laten vervallen. Het door de potentiële koper
ingediende bouwplan was op hoofdlijnen akkoord bevonden. Het door uw raad geaccordeerde bouwplan
voldoet overigens wel grotendeels aan de in 2005 opgestelde uitgangspunten, m.u.v. van de
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teruggelegen ligging van 5 meter van de bouwgrens aan de Visserstraat, en het feit dat er ook aan de
zijde van de Visserstraat gekozen is voor appartementenbouw. Het door de koper ingediende bouwplan
heeft als basis gediend voor het bestemmingsplan De Lindetuin.
Naar aanleiding van de ingediende zienswijze wordt voorgesteld om de toelichting van het
bestemmingsplan aan te passen en gemotiveerd aan te geven waarom het plan in stedenbouwkundig
opzicht passend is in de omgeving. Belangrijkste motivering is dat in de Visserstraat en de Westdam de
maximaal toegestane goothoogte op grond van het bestemmingsplan Centrum Steenbergen overal
minimaal 6 meter bedraagt. Er is geen reden om hiervan af te wijken. In beide straten zijn bovendien
gebouwen aanwezig met een grotere goothoogte dan 6 meter. Het straatbeeld zowel aan de Westdam als
Visserstraat kenmerkt zich door een variatie van goothoogtes. De opname van de maximaal toegestane
goothoogte van 6 meter is dus passend. De zienswijze wordt gedeeltelijke gegrond verklaard vanwege de
beperkte motivering opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan. Overigens is in dit bestemmingsplan al
rekening gehouden met de belangen van de omwonenden door aan de Westdam niet de oorspronkelijk
hoger gedachte bebouwing met een goothoogte van 9 meter toe te staan.
Oordeel: Dit punt van de zienswijze is gedeeltelijke gegrond en lijdt tot een aanpassing van de toelichting
van het bestemmingsplan.
Punt b:
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft bij besluit van 27 november
2008 goedkeuring onthouden aan de in het bestemmingsplan centrum opgenomen
wijzigingsbevoegdheid voor de locatie Westdam 22. De reden hiervoor was gelegen in het feit dat in de
wijzigingsbevoegdheid niet was opgenomen dat de belangen van omliggende bebouwing mee zouden
worden gewogen. Dit wil niet zeggen dat de provincie problemen had met de hoogte van de bebouwing.
In het besluit van 27 november 2008 heeft het college van Gedeputeerde Staten zelfs specifiek
aangegeven dat zij een goothoogte van 9 meter aan de Westdamzijde niet onredelijk achten. Juridisch
gezien is dit besluit van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant niet langer
meer relevant. Er is gekozen voor het volgen van een aparte bestemmingsplanprocedure met de daarbij
behorende toelichting en regels
Oordeel: Zienswijze ongegrond
Punt c:
In de Woonvisie vastgesteld in december 2006 is het na te streven woningbouwprogramma opgenomen
tot aan 2015. Gebleken is dat na realisering van het plan de Lindetuin wordt voldaan aan de geraamde
vraag naar koopappartementen in de kern Steenbergen en dat in de verdere toekomst terughoudend
dient te worden omgegaan met de realisering van koopappartementen. Dit komt overeen met de
mededeling van wethouder Van Geel die in een krantenbericht in november 2011 heeft aangegeven dat
de nadruk in de komende jaren grotendeels komt te liggen op de nieuwbouw van grondgebonden
woningen voor senioren omdat blijkt dat hier in de afgelopen jaren geen woningen voor zijn gebouwd,
terwijl dit conform de Woonvisie wel dient plaats te vinden.
Oordeel Zienswijze ongegrond
Punt d:
De vraag of er al dan niet sprake is van planschade betreft een aparte procedure. Nadat het
bestemmingsplan in werking is getreden kan men een verzoek indienen voor het verkrijgen van een
planschadevergoeding. Wel kan gezegd worden dat de kans dat men in aanspraak komt voor planschade
klein wordt geacht omdat de bouwmogelijkheden grotendeels vergelijkbaar zijn met die van het huidige
bestemmingsplan.
Oordeel zienswijze ongegrond
Punt e:
Bij het bepalen van de goothoogte aan de straatzijde is uitgegaan van de opgenomen goothoogte van het
geldende bestemmingsplan Centrum Steenbergen, namelijk 6 meter. De werkelijke goothoogte van het
stadskantoor was weliswaar minder, maar dat is niet als uitgangspunt genomen. Net zo min als dat is
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gedaan bij de omliggende bebouwing met een lagere goothoogte. Een ieder, m.u.v. een eigenaar van een
gebouw met een monumentale status in de Westdam en Visserstraat, heeft de vrijheid om zijn bebouwing
uit te breiden of te slopen en nieuw te bouwen tot een goothoogte van 6 meter met een nokhoogte van 10
meter. De constatering dat er sprake is van een hoogteverschil tussen Westdam en Visserstraat is juist,
maar dit speelt overeenkomstig het huidige bestemmingsplan centrum geen rol bij de bepaling van de
goot- of bouwhoogte. Er is in dit geval voor wat betreft de bebouwingsoppervlakte zelfs sprake van een
beperking van de bouwmogelijkheden omdat in de nieuwe situatie het bouwvlak niet loopt vanaf de
Visserstraat tot de Westdam zoals wel het geval is in het huidige bestemmingsplan Centrum Steenbergen
Raampartijen waren op grond van het bestemmingsplan centrum Steenbergen ook mogelijk aan de
achterzijde of de zijkant van het perceel.
De situering van de balkons is bewust aan de voorzijde gesitueerd van de bebouwing van zowel de
Visserstraat en Westdam. Dit betreft ook geen wijziging qua bebouwingsmogelijkheden ten opzichte van
het bestemmingsplan Centrum Steenbergen.
Er wordt nog melding gemaakt van het feit dat de bouwgrens aan de Visserstraat 5 meter naar achteren
is gelegd. Dit heeft op specifiek verzoek , middels brief d.d. 10 april 2007, van de omwonenden verenigd
in de zogenaamde werkgroep Visserstraat plaatsgevonden. Deze wens is overgenomen met als
achtergrond het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte.
Ten aanzien van een erfafscheiding is het de gewoonte om de hoogte te beperken en lager te houden
dan de bouwhoogte van een woning. Dit in verband met het beperken van het uitzicht voor omwonenden
en de beperking van lichtinval.
Kort samengevat komt het erop neer dat degene die een zienswijze hebben ingediend een vergelijking
maken met hetgeen er daadwerkelijke stond, terwijl bij de beoordeling van de plannen vanuit de
gemeente gekeken is naar hetgeen er daadwerkelijk in het verleden ook kon komen.
Oordeel: Zienswijze ongegrond
Punt f:
De ad-hoc commissie is destijds door uw raad in het leven geroepen om een advies te geven aan uw
raad over de wijze waarop het oude gemeentehuis en stadskantoor in de verkoop zouden gaan. Hiertoe is
een selectiedocument herontwikkeling gemeentehuislocaties opgesteld voor potentiële kopers met harde
randvoorwaarden en ook met zachtere beoordelingscriteria. Eén van de eisen was dat het bestaande pad
tussen de Westdam en Visserstraat behouden zou blijven en aantrekkelijker zou worden heringericht door
een betere aankleding, cq vergroting van het pad of anderszins. De vaststelling van het selectiedocument
heeft plaatsgevonden op interactieve wijze met belangengroeperingen en omwonenden. Toen het geheel
echter op de markt kwam is er slecht één bod gedaan dat bovendien niet voldeed aan de eisen
opgenomen in het selectiedocument. Naar aanleiding van dit teleurstellende resultaat heeft uw
gemeenteraad op 28 mei 2009 besloten om de selectieprocedure af te sluiten en slechts een beperkt
aantal harde randvoorwaarden te handhaven en de verschillende delen van het totaal in delen te
verkopen. Het aantrekkelijker maken van de doorgang behoorde niet langer tot de randvoorwaarden.
Oordeel: Zienswijze ongegrond
4. Middelen
De gemeentelijke grond is verkocht aan de ontwikkelaar met daarin opgenomen de mogelijkheid tot het
bouwen van woningen zoals opgenomen in dit bestemmingsplan. De officiële grondtransactie zal echter
pas plaatsvinden nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.
5. Risico's
Buiten de gebruikelijke risico's van bezwaar of beroep zijn er geen risico's.
Om de verkoopmogelijkheden te verbeteren is het bestemmingsplan flexibel opgesteld. Er is een invulling
mogelijk met appartementen, maar ook een invulling met aaneengebouwde grondgebonden woningen.
6. Aanpak
Na vaststelling van het bestemmingsplan zal op zo kort mogelijke termijn de omgevingsvergunning
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worden ingediend voor de bouw van 28 appartementen. De planning is dat de woningen in de loop van
2013 worden opgeleverd.
7. Voorstel
1. De ingediende zienswijze ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te achten conform de motivering
weergegeven in dit voorstel.
2. Het bestemmingsplan De Lindetuin (NL.IMRO.0851.sbgBPIindetuin-v001) gewijzigd vast te stellen
zulks overeenkomstig de bij het besluit gevoegde regels, verbeelding, toelichting en bijlagen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,
de burgemeester,

