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Bij deze brief treft u aan kopieën van beroepschriften, met eventuele bijlagen, met 
betrekking tot het Bp Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg. De naam en het nummer 
van deze zaak zijn u eerder meegedeeld. U vindt ze bovenaan deze brief onder 
"Onderwerp" en "Ons nummer". 

Ingevolge artikel 8 :42, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht dient u binnen 
vier weken na de dag van verzending, dit is de dagtekening, van deze brief een 
verweerschrift in te dienen. 

Over de verdere behandeling van deze zaak ontvangt u nader bericht. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de Raad van State, 

U-

mr. H.H.C. Visser 

206245913B5) 

Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag - T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www.raadvanstate.nl 
Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden 
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Gelieve het verschuldigde griffierecht te verrekenen met het door mijn kantoor bij de Raad 
van State aangehouden rekening-courant. 

Geachte heer/mevrouw, 

./. Namens mijn cliënten, C.A.M. Peeters, C .C.A.M. Peeters en J .P .J .M. Peeters, eigenaren van 
het perceel bouwland, kadastraal bekend als gemeente Steenbergen, sectie AB , nummer 
672 en gelegen aan de Hoogstraat aldaar, dien ik hierdoor beroep in tegen het door de 
gemeenteraad van Steenbergen op 30 juni 2011 vastgestelde bestemmingsplan "Ruimte 
voor Ruimte Hoogstraat Welberg", hetgeen thans ter inzage ligt. Een kopie van het 
betrokken raadsbesluit treft u hierbij aan. 

Gaarne word ik door uw Afdeling geïnformeerd over de termijn waarbinnen ik dit 
beroepschrift kan motiveren. ( ] 

Met vriendelijke groet, / ^ ~ ^ \ ^ / 

C.M.E. Verhaegh, gemachtigde V 
Geelkerken Linskens Advocaten N.V. 

G E E L K E R K E N L I N S K E N S A D V O C A T E N 

Elke opdracht wordt aanvaard door de naamloze vennootschap Geelkerken Linskens Advocaten N.V. De vennootschap, ingeschreven in het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 2733 2402, hanteert algemene voorwaarden, waarvan onderdeel uitmaakt een aansprakelijkheidsbeperking. 

Deze algemene voorwaarden zijn afgedrukt op de achterzijde van dit briefpapier en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
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Geachte heer/mevrouw, 

In antwoord op uw brief d.d. 17 oktober 2011 ben ik hierdoor in staat om het ingediende 
beroepschrift namens C.A.M. Peeters e.a. te motiveren. Eerder is door uw Afdeling 
goedgevonden dat de termijn daartoe is verlengd tot en met 28 november a.s., waarbinnen 
motivering van het beroepschrift mitsdien plaatsvindt. 

Ik wijs u daarbij op het volgende. 

Inmiddels heeft de Provincie Noord-Brabant, hierna te noemen: "de Provincie", een 
aanwijzing ex artikel 3.8 lid 6 W R O gegeven inzake het bestemmingsplan waartegen het 
onderhavige beroep zich richt. 

./. Dit Aanwijzingsbesluit, verzonden op 26 juli 2011, waarvan u bijgaand een kopie aantreft als 
bijlage 1, heeft tot gevolg dat het onderhavige bestemmingsplan - en dan met name de 
gedeelten van het beroepschrift waartegen de grieven zijdens appellanten, hierna te 
noemen: 

G E E L K E R K E N L I N S K E N S A D V O C A T E N 
Elke opdracht wordt aanvaard door de naamloze vennootschap Geelkerken Linskens Advocaten N.V. De vennootschap, ingeschreven in het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 2733 2402, hanteert algemene voorwaarden, waarvan onderdeel uitmaakt een aansprakelijkheidsbeperking. 

Deze algemene voorwaarden zijn afgedrukt op de achterzijde van dit briefpapier en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 



"Peetere e.a.", zich richten - geen rechtskracht heeft verkregen. Een en ander betekent dat 
de behandeling van het onderhavige beroep opgeschort kan worden en afhankelijk is van de 
uitkomst van de beroepsprocedure die door de eigenaars van Hoogstraat 40 bij uw Afdeling 
aanhangig is gemaakt tegen het Aanwijzingsbesluit van de Provincie Noord-Brabant d.d. 26 
juli 2011. 

Overigens meen ik dat de situatie in casu anders is dan beoordeeld in uw uitspraak d.d. 24 
augustus 2011 no. 201002486/1/R3 (Reactieve aanwijzing bestemmingsplan "Meerheide III, 
gemeente Eersel) TBR 2011 blz. 1043, omdat de gemeenteraad in deze in de publicatie van 
het vaststellingsbesluit niet heeft gemeld dat inmiddels een reactieve aanwijzing is gegeven. 
De brief d.d. 29/30 augustus 2011 van het gemeentebestuur waar het vaststellingbesluit 
bekend word gemaakt maakt immers geen melding van het gegeven dat gedeputeerde 
staten van de Provincie op 26 juli 2011 een aanwijzing hebben gegeven. Een copie van de 
hierboven genoemde brief van het gemeentebestuur wordt als bijlage 2 hierbij overgelegd. 

Met deze aantekening en deze situatie in het achterhoofd, ga ik thans - zekerheidshalve-
over tot motivering van het ingediende beroepschrift: 

1. Voor wat de feiten en omstandigheden betreft, verwijs ik graag naar het zienswijzengeschrift, 
waarvan u hierbij als bijlage 3 een kopie aantreft en waarvan de inhoud als herhaald en 
ingelast dient te worden beschouwd. 
Peeters e.a. handhaven hun standpunt dat de geprojecteerde woning, althans de in het 
bestemmingsplan mogelijk gemaakte woonbestemming, mèt zich brengt dat voor deze 
woning geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. 
De reden daarvoor is dat de woning/de woonbestemming op een te korte afstand van het 
agrarisch perceel van cliënten staat geprojecteerd, weshalve toekomstige bewoners 
geconfronteerd zullen worden met de onevenredige schadelijke gevolgen wegens het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het perceel van appellanten in een zodanige 
omvang dat van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat geen sprake meer is; laat staan dat 
dit wordt gegarandeerd. 

2. In zijn besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan stelt de Raad dat gelet op het 
bestaande gebruik voor de teelt van akkerbouwproducten en de te hanteren technieken het 
niet zodanig zal zijn dat daardoor geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden 
gegarandeerd. De gebruikelijke afstand van 30 meter acht de gemeenteraad niet van 
toepassing, omdat het akkerbouwproducten betreft, er omlaag wordt gespoten en het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet zo frequent is dat daardoor de 
volksgezondheid in gevaar komt. Ook de vuistregel van 30 meter wordt - ofschoon wordt 
erkend dat deze in beleidsregels van Provincie en gemeente wel voorkomt - niet als 
maatgevend ervaren, weer onder verwijzing naar het normale agrarische gebruik. 

G E E L K E R K E N L I N S K E N S A D V O C A T E N 



- 3 -

3. Appellanten kunnen daarmee niet instemmen. Zij stellen dat de afstand tussen de percelen 
en de toegestane woonbestemming zodanig klein is dat er ongetwijfeld sprake zal zijn van 
het overwaaien van bestrijdingsmiddelen die ten detrimente zijn van de gezondheid van de 
aanwezige bewoners. Er wordt gewezen op de situatie dat de geprojecteerde woning is 
gesitueerd direct naast de perceelsgrens en dat er tot aan de perceelsgrens gebruik kan 
worden gemaakt in gewasbeschermingsmiddelen ten behoeve van het huidige agrarische 
gebruik. Mede tegen deze achtergrond valt niet in te zien dat een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat kan worden gegarandeerd. 

4. Bovendien willen appellanten er op wijzen dat gelet op de zeer geringe afstand van 50 
centimeter van de mogelijk gemaakte nieuwbouw (woning) tot de grens met het perceel van 
appellanten, er bij het normale legitieme gebruik van het perceel van appellanten voor 
agrarische doeleinden, dit gebruik voor agrarische doeleinden er toe kan leiden dat er 
fysieke schade aan de op te richten woningbouw ontstaat bijvoorbeeld door trillingen als 
gevolg van het gebruik van zware landbouwmachines en overlast plaatsvindt door stank als 
gevolg van bemesting en stof als gevolg van rooiwerkzaamheden, ploegen, cultivatoren, 
mechanische onkruidbestrijding etc. 

5. Dit het geval zijnde, kan het bestemmingsplan niet in deze vorm in stand blijven en wordt uw 
Afdeling verzocht het besluit tot vaststelling ervan te vernietigen, met veroordeling van de 
gemeente in de kosten van dit geding. 

Geelkerken Linskens Advocaten N.V. 

Bijlagen: 

1. brief Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 26 juli 2011; 
2. brief college van burgemeester en wethouders van Steenbergen d.d. 29/30 augustus 2011; 
3. zienswijzegeschrift. 

Met vriendelijke groet, / 

G E E L K E R K E N L I N S K E N S A D V O C A T E N 
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Provincie Noord-Brabant 

De gemeenteraad van Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 
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Telèfoon (073) 681 28 12 

Fax [073] 614 11 15 

info@brabanf.nl 

www.brabanf.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank 1070176 

Onderwerp 
Aanwijzing ex artikel 3.8 lid 6 Wro bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte 
Hoogstraat Welberg' 

Geachte gemeenteraad, 

Op 6 juli 2011 hebben wij het besluit van 30 juni 2011 met betrekking tot de 
vaststelling van het bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg' 
ontvangen. Gelet op de provinciale belangen die in het geding zijn, vinden wij 
het noodzakelijk overeenkomstig artikel 3.8 lid, Wet ruimtelijke ordening een 
aanwijzing te geven tegen dit plan. De aan dit besluit ten grondslag liggende 
feiten, omstandigheden en overwegingen die ons beletten het betrokken 
provinciaal belang met inzet van andere aan ons toekomende bevoegdheden te 
beschermen, geven wij hieronder weer. 

Dit aanwijzingsbesluit strekt ertoe dat het desbetreffende onderdeel van het 
bestemmingsplan waartegen bezwaren bestaan geen deel blijft uitmaken van 
het bestemmingsplan zoals het is vastgesteld. In verband hiermee dienen 
burgemeester en wethouders het besluit van 30 juni 2011 tot vaststelling van 
het bestemmingsplan met uitsluiting van het onderdeel waarop de aanwijzing 
betrekking heeft samen met dit aanwijzingsbesluit bekend te maken. Ons besluit 
treedt op het moment van de bekendmaking in werking. Zodra ons 
aanwijzingsbesluit onherroepelijk is geworden, vervalt het vaststellingsbesluit 
voor dat onderdeel van het bestemmingsplan. 

inzet aanwijzingsbevoegdheid 

Conform het bepaalde in de wet is een afweging vereist waarom het provinciaal 
belang niet met de inzet van andere aan ons toekomende instrumenten is 
beschermd. 
In dit verband heeft de provincie de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk 
beleid tot 2025 vast gelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te 
beschermen provinciaal ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte Noord-
Brabant 2011 (hierna: de verordening). De verordening is op 17 december 

Datum 

26 juli 2011 

Ons kenmerk 

C2038792/2779476 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

G A M . v.d. Broek 

Directie 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

en Handhaving 

Telefoon 

(073)681 27 83 

Fax 

(073) 680 76 45 

Bipage(n) 

E-mail 

gvdbroek@brabant.nl 

Hel provinciehuis is vanaf 
hef centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 
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Provincie Noord-Brabant 

2010 door Provinciale'Staten vastgesteld en is op I maart 2011 in werking 
getreden. 
Voor de inhoudelijke afweging of er provinciale belangen in het geding zijn, 
baseren wij ons op deze documenten. 
Daarbij zien wij de 'reactieve aanwijzing" als een slagvaardig en effectief middel 
om inwerkingtreding van een bestemmingsplan(onderdeel) tegen te houden 
wegens strijdigheid met een of meer regels van de Verordening ruimte. 
Wij achten ons bevoegd om, indien het provinciaal belang dat vergt, de 
reactieve aanwijzing in te zetten voor die thema's welke in de Verordening 
ruimte, zijn beschreven. 
Wij vinden het ook'van belang dat bij het gebruik van dit instrument voor een 
ieder via www.ruimtelijkeplannen.nl direct kenbaar is waar plandelen niet in 
werking zijn getreden en welke overwegingen daarbij een rol spelen. 

De provinciale belangen zijn ook specifiek voor dit bestemmingsplan 
uiteengezet en aan u kenbaar gemaakt. Onze directie Ruimtelijke Ontwikkeling 
en Handha\ing (ROH) heeft daartoe bij brief van 6 augustus 2010, kenmerk 
1698553/1713897, een vooroverlegreactie uitgebracht over het voorontwerp 
voor dit bestemmingsplan. Vervolgens hebben wij een zienswijze tegen het 
ontwerpbestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg' ingediend 
bij, brief van 20 december 2010, kenmerk C2004387/238ÖI67. 

Gelet op voorgaande zijn wij van mening dat de inzet van andere aan ons 
toekomende bevoegdheden in dit geval niet mogelijk was en dat de in het 
geding zijnde provinciale belangen genoegzaam bekend zijn. 
Ons is gebleken dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan (op onderdelen) 
desondanks onvoldoende rekening is gehouden met provinciale belangen en dat 
bij een ongewijzigde inwerkingtreding van het bestemmingsplan deze belangen 
worden geschaad. 

Provinciale belangen 

In de Verordening ruimte zijn voorschriften opgenomen voor de borging en 
bescherming van onze provinciale belangen. Deze provinciale belangen zijn 
onderverdeeld in bepaalde thema's die elk in een eigen hoofdstuk zijn 
opgenomen. Voor de bescherming van provinciale belangen is het noodzakelijk 
dat het plan niet in zijn geheel in werking treedt. 

Hoofdstuk 2, Bevordering van ruimtelijke kwaliteit 

In hoofdstuk 2 van de verordening is het thema 'Bevorderen van ruimtelijke 
kwaliteit' vervat. In de artikelen 2.1 en 2.2 wordt gewezen op de zorgplicht 
voor ruimtelijke kwaliteit en op het investeren in het landschap. 
Uitgangspunten hierbij zijn onder meer dat het bouwen plaatsvindt binnen een 
bestaand bouwvlak, dat in principe het opnemen van een nieuw bouwvlak is 
uitgesloten en dat ernaar wordt gestreefd het buitengebied te ontstenen, van 
verrommeling en overtollige bebouwing te ontdoen. 

Datum 

2ó>li20n 
Ons kenmerk 

C203&792/2779476 

m 2/6 
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Provincie Noord-Brabant 

Aanwijzing 1, t.a.v. zorgplicht voor kwaliteitsverbetering van het landschap. 

De aanduiding "bouwvlak" ten noordoosten van het bouwvlak voor de 
bestaande woning Hoogstraat 40 op de verbeelding van het bestemmingsplan 
treedt niet in werking. Dit gebied is elektronisch vastgelegd in deze reactieve 
aanwijzing. 

Datum 

20 juli 2011 

Ons kenmerk 

C2038792/277947Ó 

Motivering: 

Wij overwegen dat vanuit de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit ruimtelijke 
ontwikkelingen welke plaats vinden buiten bestaand stedelijk gebied 
verantwoord moeten worden. In de eerste plaats moet verantwoord worden, 
waarom de voorgenomen ontwikkeling niet kan plaatsvinden binnen een 
bestaand bestemmingsvlak of bouwvlak. In de tweede plaats moet verantwoord 
worden op welke wyze het bestemmingsplan in dat geval voorziet in een 
aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële 
kwaliteiten van bodemj water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de 
extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling 
haar werking heeft (zogenaamde kwaliteitsverbetering van het landschap). 

In het plan wordt naast de bestaande woning Hoogstraat 4-0 een nieuwe woning 
buiten bestaand stedelijk gebied toegestaan, waarvoor de bovenstaande 
verantwoordingsplicht inzake de kwaliteitsverbetering van het landschap 
conform artikel 2.2 van toepassing is. 

In het vastgestelde plan is de vereiste ruimtelijke kwaliteitsverbetering voor dit 
plandeel niet of onvoldoende geborgd. 

Hoofdstuk 11* Niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen bulten bestaand 

stedelijk gebied 

Hoofdstuk 11 van de verordening stelt regels ten aanzien van niet-agrarische 
activiteiten buiten bestaand stedelijk.gebied. Wij constateren dat het 
bestemmingsplan op onderdelen ontwikkelingen ten aanzien van niet-
agrarische activiteiten bevat die strijdig zijn met het bepaalde in hoofdstuk 11 
van de Verordening ruimte. 

Aanwijzing 2, t.a.v. woningbouwontwikkel ing Sn bebouwingsconcentrafies. 

De aanduiding "bouwvlak3' ten noordoosten van het bouwvlak voor de 

bestaande woning Hoogstraat 40 op de verbeelding van het bestemmingsplan 

treedt niet in werking. Dit gebied is elektronisch vastgelegd in deze reactieve 

aanwijzing-

Motivering: 

In hoofdstuk 11 van de Verordening ruimte zijn in de artikelen 11.2 tot en met 
11.5 een aantal uitzonderingen opgenomen, waarbij afkan worden geweken 
van de hoofdregel dat woningbouw buiten bestaand stedelijk gebied niet is 
toegestaan. 

In artikel 11.4 Verordening ruimte is bepaald dat indien een bestemmingsplan 

3/ó 



Provincie Noord-Brabant 

is gelegen in een bebouwingsconcentratiê binnen een zoekgebied voor 
verstedelijking of binnen een gebied integratie stad-land kan voorzien in de 
bouw van een of meer woningen, mits de toelichting aan bepaalde 
randvoorwaarden voldoet. Overigens is in artikel 14.4 lid S Vérordening 
ruimte een overgangsregeling opgenomen voor bebouwingsconcentraties welke 
niet zijn gelegen in een zoekgebied voor verstedelijking of in gebieden met de 
aanduiding integratie stad-land. ïndièn daarvan sprake is dient het 
bestemmingsplan voor 1 juli 2011 te zijn vastgesteld. Daar is in dit geval aan 
voldaan. 

Eén van de voorwaarden welke voortvloeit uit bovenstaande regeling is dat uit 
de verantwoording moet blijken op welke wijze financieel, juridisch en feitelijk 
is verzekerd dat de beoogde ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een 
ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het gebied waarop de ontwikkeling 
betrekking heeft. Een andere voorwaarde js, dat geen inbreuk wordt gedaan 
aan de toepassing van de regeling voor ruimte-voor-ruimtekavels als bedoeld in 
artikel 11.2 van de Verordening ruimte. 

In de beantwoording van de ingediende zienswijze wordt ten onrechte gesteld 
dat de gemeente niet kon. en mocht anticiperen op de Verordening ruimte, die 
ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan nog niet in 
werking was getreden. Hierdoor wordt geen strijd met de Verordening ruimte 
geconstateerd en is het plan ongewijzigd vastgesteld ten aanzien van het 
opgenomen bouwvlak naast de woning Hoogstraat 40. Deze stelling mist elke 
juridische grondslag, temeer omdat de Verordening ruimte op 1 maart 2011 -
dus royaal vóór de vaststelling van het bestemmingsplan- in werking is getreden. 
De gemeenteraad had bij de vaststelling van het plan wel degelijk rekening 
moeten houden met de op dat moment geldende regels. Dit is wel gedaan met 
betrekking tot de overige vier geprojecteerde nieuwe woningen in het 
plangebied, waarvoor in het kader van artikel 11.2 en 11.8 van de Verordening 
bouwtitels zijn aangekocht bij de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor 
Ruimte CV, 

De omstandigheid dat een kleine loods wordt gesloopt in ruil voor het 
geprojecteerde bouwrecht, kan niet worden aangemerkt als zijnde een 
voldoende mate van kwaliteitsverbetering. Een dergelijke marginale investering 
staat in schril contrast tot het verwerven van een bouwtkel in het kader van 
ruimte-voor-ruimte alsmede de gevraagde investering in het landschap in het 
leader van de voormalige Bio-regeling, waarop de overgangsbepaling als 
bedoeld in artikel 14.4, lid 3, van de Verordening ruimte is gestoeld. 

Het bovenstaande betekent dat er geen sprake is van een ruimtelyke 
kwaliteitsverbetering en dat het plan ten aanzien van deze woning inbreuk 
maakt op de toepassing van de regels voor ruimte-voor-ruimtekavels als bedoeld 
in artikel 11.4 lid 2 sub c. 

Datum 

26 juli 2011 

Ons kenmerk 

C2038792/2779476 
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r 
Provincie Noord-Brabant 

Datum 

Besbit 26 juli 201! 

Wij constateren dat bij een ongewijzigde inwerkingtreding van het • ons kenmerk 

Bestemmingsplan provinciale belangen worden geschaad. Wij besluiten op C2038792/2/79476 

grond van artikel 3,8 lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening de aanwijzing te 
geven dat het bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg' 
zoals vastgesteld op 30 juni 2011 met het plannummer 
NL.IMRO.0851 wbBPrvrhoogstr-vOO 1 niet in stand blijft voor: 

• het bouwvlak ten noordoosten van (het bouwvlak voor) de bestaande 
woning Hoogstraat 40. 

Bekendmaking en procedurele verplichtingen 

De gemeente dient het aanwijzingsbesluit bekend te maken overeenkomstig het. 
bepaalde in artikel 3.8, lid 3 en lid 6, van de Wet ruimtelijke ordening. 
Daarbij zijn een aantal procedurele aspecten van belang. 
De gemeente dient de kennisgeving van het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan en van het aanwijzingsbesluit zowel in de Staatscourant te 
plaatsen als op de gemeentelijke weblocatie. Deze gemeentelijke weblocatie 
dient gekoppeld te zijn aan de landelijke voorziening, 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Daarnaast moet de kennisgeving langs elektronische weg worden gestuurd aan 
de diensten van het Rijk en provincie, aan de betrokken waterschapsbesturen 
en aan de besturen van bij het plan belang hebbende gemeenten. 
Tenslotte dient de gemeente mededeling te doen van dit aanwijzingsbesluit aan 
diegenen die ten aanzien van het onderdeel van het bestemmingsplan dat bij 
het aanwijzingsbesluit is betrokken, een zienswijze naar voren hebben gebracht 
of een -aanvraag tot vaststelling hebben ingediend. 

Het aanwijzingsbesluit met bijbehorende stukken moet op het gemeentehuis 
langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd. De analoge stukken van 
het aanwijzingsbesluit zullen op het gemeentehuis ter inzage moeten worden 
gelegd. Op verzoek wordt daarvan een kopie verstrekt tegen kostprijs. 
Het college van burgemeester en wethouders dient ervoor te zorgende 
aanwijzing wordt verwerkt in het geconsolideerde plan (tekst en plankaart) op 
het moment dat het aanwijzingsbesluit onherroepelijk is geworden. 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant genomen besluit, 
namens deze, i - ' / 

P.M.A. ( ^ v 

bureauho^^foez^bj R̂ uimtelijke Ontwikkeling 

---- - \l 
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Provincie Noord-Brabant 

Beroepsmogelijkheid Datum 

Een belanghebbende kan op grond van het bepaalde in artikel 8.2 Wet 26 juli 2011 

ruimtelijke ordening rechtstreeks beroep instellen tegen dit besluit bij de Ons kenmerk 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA C2038792/2779476 

's-Gravenhage. De termijn voor indiening van een beroepschrift tegen het 
aanwijzingsbesluit vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit 
door burgemeester en wethouders ter inzage is gelegd. 

Belanghebbenden hebben ingevolge artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht 
de mogelijkheid om, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde 
spoed dit vereist, gelijktijdig met of na de indiening van het beroepschrift, een 
verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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gemeente Steenbergen 
De Heen - Dinteloord - Kruisland - Nieuw-Vossemeer-Steenbergen - Welberg 

ons kenmerk 
zaaknummer 
uw kenmerk 
uw brief van 
afdeling 
contactpersoon 
[etefoonnr. 
bijlage(n) 

PD/1005903 

1 december 2010 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
PietèrDudok 
0167-543 486 

DLV Makelaardij BV 
EPetitBSc 
Postbus 511 
5400AM UDEN 

onderwerp zienswijze tegen BP "Ruimte voor Ruimte 
Hoogstraat Welberg" 

Geachte heer Petit, 

Steenbergen, 29 augustus 2011 

3fl Alia. 1011 

Op 1 december 2010 heeft de gemeenteraad van Steenbergen uw zienswijze, ats 
gemachtigde van mevrouw P .MA Peeters - van Wezel, tegen het ontwerp bestemmingsplan 
"Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg" ontvangen. Wij berichten u hierover het volgende. 

Vaststelling bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg" is op 30 juni 2011 door de 
gemeenteraad vastgesteld. De door u ingediende zienswijze is ontvankelijk en ongegrond 
verklaard, zoals in het bijgevoegde raadsbesluit is verwoord. 

Gewijzigde vaststelling 
In de toelichting en regels van het bestemmingsplan zijn een aantat veranderingen 
aangebracht. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het. ontwerp dan ook gewijzigd 
vastgesteld. Dit heeft als gevolg dat de bekendmaking pas zes weken na de vaststelling mag 
plaatsvinden. Het bestemmingsplan wordt op 2 september 2011 bekendgemaakt. 

Beroepstermijn 
Binnen zes weken nadat de vaststelling van het bestemmingsplan bekend is gemaakt, kunt u 
bij de Raad van State beroep instellen. Deze termijn vangt maandag 5 september 2011 aan 
en loopt tot en met maandag 17 oktober 2011. 

i.a.a.: 
Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© be! 140167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
Correspondentie-adres: Postbus 6,4650 AA Steenbergen Bezoekadres: Builen de Veste 1,4652 GA Steenbergen 
Fax: 0167*4 34 99 e-mail: lnfo@geraeente-steenbergen.nl 



Informatie 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen hebt, dan 
kunt u contact opnemen met de heer K. Kerstens op telefoonnummer (0167) 543 391 of 
de heer P.J. Dudok op doorkïesnummer486. 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
Namensdezen; 

De heer P.J. Dudok, 
Juridisch beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 
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gemeente Steenbergen 
gemeenteraad 

De raad van de gemeente Steenbergen, 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2011, 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht; 

overwegende: 

dat het ontwerpbestemmingsplan *Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg" ter voldoening aan 
het bepaalde in artikel 3.8 yen de Wet ruimtelijke ordening na voorafgaande openbare 
bekendmaking vanaf 8 november 2010 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage is 
gelegd; 

dat ar vier zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, te weten: 

z i e n s w i j z e 

A) Ingediend door de gemachtigde van de bewoonster/eigenares van de Hoogstraat 
42 te Steenbergen; 

B) ingediend door de eigenaren van het kadastrale perceel AB 597; 
C) Ingediend door de gemachtigde van de bewoners/eigenaren van de Hoogstraat 21, 

23,29,31,33 en 46; 
D) De Provincie Noord-Brabant 

dat bedoelde personen hun zienswijzen schriftelijk hebben ingebracht; 

dat niemand kenbaar heeft gemaakt zijn zienswijzen mondeling naar voren te willen brengen; 

dat voor de ingebrachte zienswijzen genoemd onder A t / m D geldt dat deze zijn ingekomen 
binnen de gestelde termijn en dat voorts van geen andere redenen of omstandigheden is 
gebleken, welke aanleiding geven deze ingebrachte zienswijzen niet-ontvankelijk te verklaren; 

dat in reactie op de ingebrachte zienswijzen het volgende naar voren kan worden gebracht, 
waarbij wordt aangetekend dat ondanks de korte samenvatting van de zienswijze de afweging 
toch in volle omvang en zorgvuldigheid heeft plaatsgevonden;. 

dat onderstsand per onderwerp een samenvatting Is weergegeven (cursief}, die gevolgd wordt 
door het gemeentelijke standpunt, indien dit leidt tot een wijziging wordt die wijziging ë$fs 

zienswijze A) 

Indiener merkt in zijn zienswijze op dat hij graag op de hoogte wordt gesteld van eventuele 
mogelijkheden om op het perceel Hoogstraat 42 een böuwkavei toe te voegen. Daarnaast wordt 
opgemerkt dat indiener open staat om in gesprek met de gemeente te komen tot een andere 
oplossing. 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijze is op 27 april 2011 nader overleg gevoerd met de 
(vertegenwoordiger van) de eigenaar. Die heeft aangegeven dat hij optimale medewerking van 
de gemeente wil bij de herbestemming van het agrarisch bedrijf. 



1. Indiener vraagt zich af op grond van welk beleid of regelgeving het mogelijk Is om op de 
locatie aan de Hoogstraat 40 een tweede woning te realiseren. 
in afwijking van het bepaalde in artikel 3.8.2 van de provinciale Verordening Ruimte fase 2 
(VR2) (thans artikel 11.1. Verordening ruimte) kan op grond van artikel 3.8.5 (thans artikel 
11.4.) een bestemmingsplan dat is gelegen in een bebouwingsconcentratie binnen een zoekgebied 
voor stedelijke ontwikkeling of binnen een gebied integratie Stad-iönd, voorzien In de nieuwbouw van 
één of meer woningen, indien de toelichting daaromtrent een verantwoording bevat Op grond van de 
VR2 is het zodoende mogelijk om een woning aan de Hoogstraat 40 te realiseren. In de toelichting van 
het bestemmingsplan is beschreven dat aan de voorwaarden wordt voldaan. 

2. Volgens indiener wordt in paragraaf $.3.3. van de toelichting ten onrechte gesproken over 
een 'voormalig agrarisch bedrijf aan de Hoogstraat 42. Op de locatie ligt Immers een agrarische 
bestemming en fs eert mifieüveigurmfng raff kracht 
Dit is correct mtmÊmBmmémmÊmm 
3. Volgens indiener wordt In paragraaf 3,3.3. van de toelichting ten onrechte aangegeven dat 
andere miiieucootouren die zich rondom het plangebied bevinden geen belemmeringen blijken 

. op te leveren voor het plangebied. Volgens het Besluit landbouw milieubeheer dient de afstand 
van een categorie JV-object (nieuwe woning) tot aan agrarisch bedrijf minimaal 50 m&tér te 
bedragen om hiermee huidige en toekomstige (uitbreidingsjmogelijkheden te waarborgen. Nu 
de nieuwe woning aan de Hoogstraat 40 en de 2 westelijk gelegen wimte-voor-rulmtewonlngen 
binnen de afstand van 50 meter liggen, kan niet worden gesteld dat milieucontoureó geen 
belemmering opleveren. 
De milieucontouren leveren In casu geen belemmering op voor het agrarisch bedrijf aan de 
Hoogstraat 42. Immers, op een kortere afstand van het agrarisch bouwblok op de Hoogstraat 42 
is de bestaande woning aan de Hoogstraat 40 gelegen. De afstand van de bestaande woning tot 
het agrarisch bouwblok is circa 4,5 meter. Voor de eventuele uitbreidingsmogelijkheden van het 
bedrijf is deze afstand maatgevend. Dat er door de ontwikkelingen in dit plan op grotere afstand 
maar niet verder dan 50 meter nieuwe woningen worden gerealiseerd, betekent geen 
belemmering van de uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf van indiener. Deze worden 
immers al beperkt door de bestaande woning aan de Hoogstraat 40. 

Het voorgaande wordt bevestigd in een uitspraak van de Raad van State van 24 augustus 2005 
(200408432/1) waarin de Afdeling in rechtsoverweging 2.6. het volgende motiveert: 
"Nu de bestaande woningen dichter bij de kwekerij staan dan de nieuwe woningen waarin het 
plan voorziet, is niet gebleken dat appellante in zoverre door de uitvoering van het plan in haar 
bedrijfsvoering wordt beperkt." 

In rapport van Cauberg Huygen/7 september 2009 is het volgende geconcludeerd: 
"- De geurbelasting van de nieuwe woningen bij een conform de beschikking vergunde geuremissie 
van het bedrijf aan de Hoogstraat 42, ten hoogste 4,2 Ou/m3 bedraagt 
- De bestaande woning aan de Hoogstraat 40 (ten aanzien van het aspect geur) bepalend is voor de 
toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf aan de Hoogstraat 42. 
- Gelet op de aard en ligging van de overige agrarische bedrijven in de omgeving geen sprake Is van 
een (relevante) cumulatie van geurbelasting. 
- Overeenkomstig de systematiek van de "Wet geurhinder en veehouderij' voldoende gewaarborgd is 
dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van het nieuwbouwplan. 

Op grond van bovenstaande bevindingen vormt het aspect geur geen belemmering voor de realisatie 
van de nieuwe woningen aan de Hoogstraat De realisatie van de nieuwe woningen is evenmin 
beperkend voorde (toekomstige) bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf aan de Hoogstraat 42." 

Verder is het Besluit Landbouw Milieubeheer van toepassing op een kleinschalige veehouderij (artikel 
2, lid 1, sub f). De uitsluïfingsgronden zijn niet van toepassing (artikelen 3 en 4). Momenteel valt het 
agrarisch bedrijf aan de Hoogstraat 42 dus inderdaad ónder het Besluit Landbouw Milieubeheer. 
Hierbij horen de voorschriften als gesteld in de bijlage van dit Besluit Hier staat onder andere in 



omschreven: "Pér. 2.3 Opslag van vaste mest e.d. op tenminste 50 meter van een categorie ill, N of 
V. u - . 

in het Besluit Landbouw Milieubeheer staat nergens dat er binnen SO meter niet mag worden 
gebouwd. Wel is het zo dat indien dê inrichting op minder dan 50 meter van een categorie III, IV of V Is 
gelegen, het Bestuit Landbouw Milieubeheer niet meer van toepassing Is (artikel 4, lid 2, sub b>. 

Het agrarisch bedrijf aan de Hoogstraat 42 wordt zodoende niet fn zijn rechten beperkt Met het 
onderstaande plan wordt de Wet geurhinder en veehouderij van toepassing. In dit geval geldt een 
normbelasting van 8 OU7m3 op de gevel van een geurgevoelig object. Ook geldt een wettelijke 
bandbreedte van 2 tot 20 OU/m3, afhankelijk van een eventueel aanwezig geurbeleid. Verder gelden 
minimum afstanden. Deze minimumefstand bedraagt hier 50 meten De bandbreedte laat echter een 
minimum toe van 25 meter, pm'dat er slechts een heel laag aantal van 2 zogenaamde afstandsdieren 
is vergund. In dit geval kan een afstand van 25 meter worden aangehouden. Het geometrisch 
gemiddelde van de emissiepunten wordt aangemerkt als punt wear de geur uit het dierenverblijf treedt. 
De geurbelasting wordt bepaald op de dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object Als het 
dierenverblijf niet overdekt Is, dan wordt de afstand gerekend vanaf het punt van de begrenzing die het 
dichtst ïs gelegen bij het desbetreffende geurgevoelig object 
Op toekomstige ontwikkelingen kan volgens jurisprudentie geen claim worden gelegd. Het enige dat 
telt is de huidige milieuvergunning. 

Kan het onderhavige project in dit geval een goed woon- en leefklimaat waarborgen? Het antwoord is 
ja. Er is voldaan aan de eis dat minder dan 8 OU/m3 wordt uitgeoefend op de gevels van de woningen. 
Aan deze norm kan zelfs worden voldaan indien de geurbelasting berekend wordt vanaf de rand van 
het bouwblok (zie berekeningen in uitgevoerde onderzoek van Cauberg Huygen). 

4. Van da woningen aan de Hoogstraat 40 en de twee westelijk gelegen ruimte-voor-
ruimtewoningen kan niet wonden gesteld dat een goed woon- en leefklimaat kan worden 
gewaarborgd nu zij binnen een afstand van 50 meter tot het agrarisch bedrijf aan de Hoogstraat 
42 zijn gelegen. Hierdoor wordt ook niet voldaan aan het vereiste van een goede ruimtelijke 
onderbouwing. 
Zoals onder punt 3 is aangegeven, bedraagt de geurbelasting van de nieuwe woningen ten hoogste 
4,2 Ou/m3. Een dergelijke geurbelasting betekent niet dat geen goed woon- en leefklimaat kan 
worden gewaarborgd. 

In een uitspraak van de Raad van State van 24 februari 2010 (200902579/1/R2) heeft zij ih 
rechtsoverweging 2.2.2. het volgende overwogen: 
"Blijkens de door de raad overgelegde meest recente onderzoeken bedraagt de geurbelasting 
vanwege de veehouderij van (appellant sub 1) ongeveer 3,5 odourunits ter plaatse van de 
dichtst bij de veehouderij gelegen bouwkavel. De te bouwen woningen vormen daarom geen 
belemmering voor de exploitatie van de veehouderij van (appellant sub 1}, zelfs niet indien van 
de door (appellant sub 1) gestelde hoeveelheid vergund vee zou worden uitgegaan. De 
hoeveelheid odourunits die veroorzaakt wordt door de hoeveelheid vee waarvan (appellant sub 
1) stelt dat deze is vergund, verschilt in zeer geringe mate van de hoeveelheid odourunits 
waarvan de raad Is uitgegaan. De woningen in het plangebied staan ook een eventuele 
uitbreiding van de veehouderij niet in de weg. Daarvoor zijn bepalend de burgerwoningen 
(locaties), waarvan vaststaat dat deze dichterbij liggen dan het p[angebied...Ge!et op het 
voorgaande ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat de bouw van dé woningen in het 
plangebied zal leiden tot een belemmering van de bedrijfsvoering van (appellant sub 1). 
Evenmin is er aanleiding om te oordelen dat ter plaatse van deze woningen geen goed woon* 
en leefklimaat kan worden gegarandeerd." 

In onderhavig geval is er sprake van een Iets hogere geurbelasting op de nieuw te bouwen 
woningen maar volgens de gemeente kan bovenstaande overweging worden doorgetrokken. 
Voor de woningen is zodoende wel degelijk een goed woon-en leefklimaat gewaarborgd. 

Zie verder de beantwoording onder punt 3. 

5. De richtafstand voor de Hoogstraat 42 bedraagt volgens de bijlage bij het bestemmingsplan 
100 mater terwijl de werkelijke afstand minder dat 50 bedraagt. Gelet op het feit dat de nieuwe 
woningen niet kunnen voldoen aan de gestelde richtafstanden dienen alle relevante aspecten 



van da Hoogstaat 42 nader te worden onderzocht. Dit is niet gedaan, Naast geur hebben de 
richtafsianden nameiijk ook betrekking op stof en getuid. Hierdoor kan niet warden gewaarborgd 
dat de gewenste plannen geen negatieve invloed hebben op de fultbretdfngsjmogelijkheden van 
het bedrijf san de Hoogstraat 42. Daarnaast kan geen goed woon- en leefklimaat worden 
gewaarborgd. 
Zie de beantwoording onder punt 3. Stofhinder valt niet onder het aspect luchtkwaliteit. Bij 
stofhinder gaat het om bijvoorbeeld stof ten gevolge van overstag ven buikmateriaal of 
pumbrekérijen. tn dit geval is er sprake van een veehouderij waar de activiteiten overwegend 
binnen plaatsvinden. Er is in ditgevai geen sprake van stofhinder. De richtsfstand van 30 meter 
is derhalve niet relevant In deze situatie. De twee genoemde Ruimte-voor-Ruimte-woningen en 
de reguliere woning liggen weliswaar binnen deze 30 meter gerekend vanaf: de grens van het 
bouwblok (in dit geval tevens de perceelsgrens), maar desondanks kan niet gesteld worden dat 
er geen goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd, 

Voor geluid gelden de niveaus zoals die in de Handreiking Industrielawaal en 
vergunningverlening zijn opgenomen. Op besis van ervaringsgegevens wordt niet verwacht dat 
de geluidproductie van het agrarisch bedrijf zodanig groot is dat dit een belemmering vormt voor 
de te bouwen woningen en een goed woon- en leefklimaat. Aan de andere kant wordt tevens 
niet verwacht dat de te bouwen woningen een belemmering vormen voor de huidige dan wel 
toekomstige bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf. 

De luchtkwaliteit is in casu ook geen issue. Aangezien het slechts om een ontwikkeling van 5 
'woningen gaat, draagt het NiBM (Niet in betekenende mate) bij aan de luchtkwaliteit. 

6. Indiener wenst te vernemen of er een planschaderisicoanalyse is uitgevoerd ten opzicht van 
haarobject. 
Voor deze ontwikkeling is een planschaderisicoanalyse opgesteld. 

zienswijze B) 

1) Indieners verzoeken om de geëigende afstanden vanaf bouwland tot nieuwbouwwoningen te 
respecteren. Uit jurisprudentie blijkt dat een nieuwbouwwoning op tenminste 30.meter van het 

'bouwland moet staan. Uit het voorbeeld van De Landerije blijkt volgens indiener dat een 
ontwikkeling zoals deze nu is voorgenomen niet mogelijk is. In dit verhaal is In overleg met BVR 
en de gemeente Steenbergen immers een strook grond rondom het plan De Landerije 
aangekocht om te gebruiken ais spuitvrije zone. 
De AID heeft een coördinerende taak In de handhaving als het gaat om de naleving van regels 
met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen en het mestbeleid. Sinds de invoering van de 
'Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden' zijn ondernemers, naast het hebben van een 
gewasbeschermingsplan, verplicht het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in een 
spuftadministratie te vermelden. 

In artikel 18 van bovengenoemde wét is het volgende bepaald: 
"„Zorgplicht 
Een leder is verplicht ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen of biociden of de tot die 
middelen behorende werkzame stoffen alsmede ten aanzien van lege verpakkingen voldoende 
zorg in acht te nemen. Die zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs 
kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten gevaar ontstaat of kan ontstaan voor de mens, 
voor dieren of planten waarvan de instandhouding gewenst is, voor planten die aan anderen 
toebehoren of voor bodem of water, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor 
zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel onverwijld alle maatregelen te nemen 
die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde voornoemd gevaar te voorkomen of 
de nadelige gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken." 

Op grond van deze wetgeving zijn agrariërs verplicht om de nodige zorg te betrachten wanneer 
zij hun gewassen besproeien. Zij dienen er zorg voor te dragen dat deze middelen niet op een 
naburig perceel terecht komen. Als dit wel gebeurt dan wordt een norm overtreden die bij 
schade van de wederpartij kan leiden tot een onrechtmatige daad ex artikel 6:162 van het 
Burgerlijk Wetboek. 



De algemene jurisprudentie waarin volgens indiener wordt geconcludeerd dat een 
nieuwbouwwoning op 30 meter van bouwland dient te worden opgericht, wordt door ons niet 
gevolgd. Deze opmerking wordt daarnaast niet gestaafd met concrete uitspraken zodat de 
gemeente hier niet specifiek op in kan gaan. 

In een uitspraak van 13 mei 2009 (2Ö08Q1516/1) stelt de ABRS in overweging 2.25. voorop dat: 
"er wat betreft het gebruik: van gewasbeschermingsmiddelen geen wettelijke bepalingen zijn 
Inzake; de minimaal aan te houden afstanden tussen gronden waarop gewassen worden 
gekweekt en nabijgelegen woningen. In het kader van een bestemmingsplan dient een afweging 
van alle bij het gebruik van de gronden betrokken belangen plaats te vinden, het milieubelang 
niet uitgezonderd, waarbij de aan te houden afstand tussen de verbouw van gewassen en 
nabijgelegen gevoelige objecten zodanig gekozen dient te worden dat een aanvaardbaar woon-
en leefklimaat ter plaatse van het gevoelig object kan worden gegarandeerd." 

Uit de plantoalichfing kon volgens de Afdeling worden opgemaakt dat het opnemen van 
teeltvrije zones niet zozeer met de risico's Voor de volksgezondheid te maken had maar meer 
met het feit dat bewoners van burgerwoningen naast percelen waarop lelies worden geteeld het 
spulten tot aan de perceelsgrens als onplezierig en hinderlijk ervaren. 

In deze uitspraak heeft de heer prof. dr. ir. D J J . Heederik verklaard dat; "hij het vanuit het 
oogpunt van volksgezondheid niet noodzakelijk acht om vanwege het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen een bufferzone te hanteren tussen gronden met een 
woonbestemming of met een verblijfsrecreatleve bestemming en gronden die worden gebruikt 
voor de wisselteelt van bloembollen. Gelet op het vorenstaande en nu het college voorts heeft 
volstaan met de stelling dat niet onomstotelijk is komen vast te staan dat het gebruik van 
gewasbeschermlngs-middelen bij de wisselteelt van bloembollen geen gevolgen heeft voor de 
gezondheid van omwonenden, Is niet gebleken waarom een bufferzone van 30 meter 
noodzakelijk is. 
Uit het bestreden besluit blijkt voorts niet waarom een zone van 30 meter uit het oogpunt van 
hinder gerechtvaardigd is. Uit het vorenstaande volgt dat onvoldoende is onderzocht waarom 
een verbod om binnen een afstand van 30 meter van de grens van gronden met een 
woonbestemming of met een verblijfsrecreatieve bestemmingen gronden te gebruiken voor de 
wisselteelt van bloembollen noodzakelijk is ," 

c 

Uit voorgaande overwegingen kan worden afgeleid dat het opnemen van een bufferzone niet 
(altijd) noodzakelijk is voor de volksgezondheid. Bij de (fruitboomteelt is een dergelijke 
bufferzone wel gewenst omdat in een dergelijk geval omhoog in plaats van omlaag wordt 
gespoten, in het onderhavige geval is deze zone niet noodzakelijk omdat er geen 
{fruitboomteelt plaatsvindt en is een goed woon- en leefklimaat zodoende gewaarborgd. 

Overigens kunnen de gronden van indiener nog gewoon worden gebruikt voor het zogenaamde 
'normaal agrarisch gebruik'. Het blijft mogelijk om de bestaande landbouwactiviteiten voort te 
zetten. Hierbij is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen namelijk niet zo frequent en 
worden de bestrijdingsmiddelen niet omhoog gespoten zodat de volksgezondheid niet in gevaar 
komt. 
De vuistregel van 30 meter waarover indiener in zijn zienswijze rept, wordt in beleidsregels van 
provincies en gemeenten wel eens genoemd! Hierin worden overigens ook kleinere en grotere 
afstanden beschreven. Het gaat in die gevallen echter altijd om agrarische bedrijvigheid in de 
fruitsector, boomteelt en de glastuinbouw. Bij deze vormen van agrarisch gebruik worden 
doorgaans veelvuldig gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Nu het normaal agrarisch gebruik 
van de gronden naast het perceel Hoogstraat 40 niet als zodanig worden gebruikt, is hier geen 
sprake van een verminderd woon- en leefklimaat. 

Mocht indiener deze gronden ooit willen gaan gebruiken voor bijvoorbeeld boomteelt, dan dient 
hij hiervoor een óanlegvergunning (thans onder de Wabo een omgevingsvergunning voor tiet 
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden') aan te vragen. Op 
grond van artikel 7 van het bestemmingsplan Buitengebied is het aanbrengen van houtgewas 
namelijk vergunningplichtig. Het is In dit geval aan de gemeente om een afweging te maken om 
deze vergunning at dan niet te verlenen. Hierbij wordt rekening gehouden met al de betrokken 
belangen waaronder die van de bewoners van de omliggende woningen. Het blijft zoals gezegd 



toegestaan om de gronden te gebruiken voor normaal agrarisch gebruik. Ook als het gewenste 
plan uiteindelijk wordt gerealiseerd, blijft dit gebruik van de gronden mogelijk. 

Daarnaast heeft het gehele perceel Hoogstraat 40 volgens geldend bestemmingsplan 
Buitengebied (vastgesteld 2003) de detailbestemming 'Wonen 1'. Zodoende diende de indiener 
vanaf toen at rekening te houden met de aanwezigheid van een dergelijke gevoelige functie 
naast zijn landbouwgronden. Dat er op dit bouwblok nu een tweede woning wordt toegestaan, 
verandert de zaak niet. Indiener hoort op grond van het nu geldende planologisch regime al 
rekening te houden met de grens van de bestaande woonbestemming. 

Een goed woon- en leefklimaat kan zodoende worden gewaarborgd. De bestaande woning 
mocht immers ook al op de rand van het perceel worden opgericht. 

2) Indiener staat open voor een totaaloplossing waarbij zowel voor het eigendom van de moeder 
van indiener aan de Hoogstraat 42 alsmede voor het eigendom van indiener een oplossing 
wordt gevonden. 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijze is nader overleg gevoerd met de 
(vertegenwoordiger van) de eigenaar. Die heeft aangegeven dat hp optimale medewerking van 
o ^ D ^ r ^ B ^ B wil bij de herbestemming van h ^ ^ g ^ ^ h b e d r ^ p ^ ^ p ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ 

3) Concluderend stelt Indiener dat het ontwerp bestemmingsplan voor het perceel AB597sterke 
beperkingen oplevert. Voorde woning aan de Hoogstraat 48 kan daarnaast geen goed woon- en 
leefklimaat worden gewaarborgd. Als de woningen ten oosten van de Hoogstraat 29 binnen 30 
meter van het bouwland van Indiener worden gesitueerd, kan ook voor deze woningen een goed 
woon- en leefklimaat niet worden gewaarborgd. 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijze is nader overleg gevoerd met de 
(vertegenwoordiger van) de eigenaar» Los van het feit dat dit een privaatrechtelijke kwestie 
tussen indiener en de bewoners ven de Hoogstraat is, is het voor de gemeente geen 
uitgemaakte zaak dat de spultvrlje zone op gronden van de particulier moet liggen. Dit is 
juridisch discutebel wat blijkt uit de hiervoor opgenomen overwegingen en jurisprudentie. Wat 
betreft de geringe afstand van de geprojecteerde woning (Hoogstraat 40) tot het 
akkerbouwperceel is het een keuze voor de toekomstige bouwer/eigenaar. Het voorstel van de 
(vertegenwoordiger van) de eigenaar om een strook grond aan te kopen kan daaraan bijdragen. 
Er is overleg georganiseerd tussen de bewoners van de Hoogstraat 40 en de vertegenwoordiger 
van de eigenaar van Hoogstraat 42 en het omliggend iandbouwperceel. Het is uiteindelijk aan 
deze partijen om tot afspraken dan wel een grondtransactie te komen waardoor de inhoudelijke 
bezwaren van de indiener van de zienswijze komen te vervallen. Na vaststelling van dit 
bestemmingsplan staat het hen beiden vrij om al dan niet in beroep te gaan. 

Zienswijze C) 

1) Het bestemmingsplan gaat niet alleen om de bouw ven ruimte voor ruimte woningen. De 
titel van het plan is geen correcte weergave van de inhoud van het plan. 
De gemeente heen in overleg met initiatiefnemer een naam gegeven aan het ontwerp 
bestemmingsplan. Dat deze volgens indiener de lading niet helemaal dekt, doet niet af aan de 
inhoud van het plan. Wij nemen deze opmerking voor kennisgeving aan. 

2) in het plan wordt gesproken overeen kleinschalige verkaveling waarbij de bestaande groen
en waterstructuur niet wordt verstoord. De bouw van 5 grote woningen in dit gebied is meerden 
een kleinschalige verkaveling te noemen en de aanwezige groenstructuur wordt door de bouw 
van deze woningen aangetast, aldus Indienen 
Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een vijftal woningen mogelijk. Hierbij worden 
vier nieuwe kavels ingericht op voormalig landbouwgrond en een kavel op gronden met de 
bestemming wonen. Thans kennen de twee zuidelijke delen van het plangebied (links en rechts van 
de woning aan de Hoogstraat 29) een agrarisch gébruik met wisselende teelt van gewassen 
waaronder maïs. Alle delen van het plangebied worden gescheiden van de openbare weg door een 
groene berm met daarin een sloot van circa 70 centimeter diepte. 



Belde zuidelijke plandelen bieden ruimte voor het realiseren van twee vrije kavels. Essentieel is dat de 
posities van de woningen op de kavels en de vorm en afmetingen Van de volumes zich goed voegen fn 
de karakteristiek van de Hoogstraat Déze karakteristiek wordt hoofdzakelijk bepaald door 
verspringende rooilijnen en eenvoudige bouwmassa's van één laag met kap. 

Gezien het vorenstaande is aangesloten bij de karakteristiek van de Hoogstraat. Hierbij spreken we 
van een kleinschalige verkaveling. Oe kavels hebben een oppervlakte tussen de 500 en 1Ö00m2. Het 
kavel aan de Hoogstraat 40 krijgt een kleinere oppervlakte. Een dergelijke grootte van een kavel 
betekent niet dat dan geen sprake kan zijn van een kleinschalige verkaveling. Volgens de gemeente is 
in casu wel degelijk sprake van een kleinschalige verkaveling die zich verhoudt tot de overige kavels in 
de nabijheid van het plangebied, 

3) De a&nwezighéid van enkele verspreid liggende woningen ter plekke is niet voldoende om dit 
gebied als bebouwingscluster aan te melken. Er is daarnaast ter plekke geen sprake van 
. bouwen san een lint Ook aan de êndere criteria van een bebouwingsconcentratie als bedoeld 
IA de provinciale regelgeving wordt niet voldaan. 
Wanneer is erspralce van een beboüwïngsconcentratie? Een objectieve grens voor de dichtheid 
van bebouwing is moeilijk te geven. De provincie Noord-Brabant spreekt van een cluster van 
bebouwing in het landelijke gebied wanneer een twintig- tot dertigtal bestemmïngsvlakken op 
relatief korte afstand van elkaar voorkomen. Naast het voortkomen van een twintigtal 
bestemmïngsvlakken en wisselende functies wordt bij het vaststellen van 
bebouwingsconcentraties gekeken naar het aantal agrarische bestemmingsviakken ofwel 
potentiële VAB's en de van oudsher aanwezige bebouwing. 

Welke gebieden beschouwd kunnen worden als bebouwingsconcentratie en welke gebieden niet 
wordt zodoende bepaald op basis van stedenbouwkundige, beleidsmatige en landschappelijke 
overwegingen. Een belangrijk criterium is zoals gezegd de bebouwingsdichtheid en de 
hoeveelheid bouwblokken. 

De belangrijkste uitspraak op dit onderwerp heeft de provincie Noord-Brabant zelf in haar 
schriftelijke vooroveriègreactie aan de gemeente (augustus 2010) gedaan: "_Wij hebben ons 
beperkt ïot de vraag hoe het voorliggend bestemmingsplan zich verhoudt tot de provinciale 
belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijke beleid relevant zijn... De locatie, gelegen in 
een bebouwinasconcentratie in de directe nabijheid van de kern van Welberg, leent zich In 
principe goed voor deze ontwikkeling..,* Tegen dit licht bezien ïs het begrijpelijk dat de provincie 
in haar zienswijze geen opmerkingen hierover heeft gemaakt. Ze heeft letterlijk gesteld dat er 
sprake is van eën bebouwingsconcentratie. Met de provincie is de gemeente nog steeds van 
mening dat er sprake is van een bebouwingsconcentratie. De zienswijze wordt op dit punt niet 
gevolgd. 

4) De locatie voor de bouw van de vier ruimte voor ruimte kavels voldoet niet aan artikel 3.8.3 
van de Verordening Ruimte. Er is sprake van een aanzetvoorstedelijke ontwikkeling. 
tn artikel 3.8.3 sub d (thans: artikel 11.2. lid 2 sub c Vr) is bepaald dat geen sprake mag zijn van 
een aanzet voor stedelijke ontwikkeling Met de provincie (zie onder 3.) zijn wij van mening dat 
er geen sprake is van een aanzet voor stedelijke ontwikkeling. 

5) De reguliere woning dient ook te zlin gelegen in een bebouwingsconcentratie. Hiervan is 
geen sprake en bet plan is dan ook strijdig met artikel 3.8.$ van de VR. In de toelichting wordt 
daarnaast ten onrechte gesproken over een stal aangezien het opslagruimte/berging betreft. 
Z\e voor de .beantwoording van het onderwerp bebouwingsconcentratie de beantwoording onder 
punt 3. Verder is sprake van een voormalige stal die nu als opslagruimte/berging wordt gebruikt. 
Naar onze mening maakt de precieze bewoording geen verschit voor de onderbouwing in de 
toelichting. 

6) Er is geen gemeentelijke visie vastgesteld ten aanzien van BBC. 
Dat is correct. De gemeente is van pian om een dergelijke visie op te stellen. 

7) Hoofdstuk 2.1: De inhoud van dit plan bevordert niet de ruimtelijke kwaliteit zoals deze in het 
nationale beleid wórdt bedoeld. 
Het rijksbeleid is gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door de basiskwaliteit te 
waarborgen en waar mogelijk te vergroten, en door extra aandacht te geven aan de nationale 



' ruimtelijke hoofdstructuur. De concrete uitwerking ven de ruimtelijke kwaliteit is een taak voor de 
provincies en de gemeenten. Nu er voor het onderhavige plan geen bijzondere doelstellingen van 
toepassing zijn, dient te worden gekeken naar het gemeentelijke en provinciale beleid. Volgens ons 
wondt aan de voorwaarden uithet gemeentelijke m provinciate beleid voldaan. 

8) Hoofdstuk 2.2: In hot accenlgebled agrarische ontwikkeling is de houw van reguliere 
woningen met toegestaan. Een uitzondering is te maken voorruimtë voor ruimte woningen. Het 
plan voldoet niet aan de voorwaarden zoals die in de structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de 
provincie zijn gesteld m er wordt onvoldoende rekening gehouden met de te beschermen 
waardan. 
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangetoond dat tijdens de planvorming zorgvuldig 
rekening )s gehouden met de aanwezige waarden in de omgeving zoals natuur, bodem en water. Aan 
de voorwaarden uit de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening wordt zodoende voldaan. 

Bovendien heeft de provincie Noord-Brabant ten aanzien van de toetsing aan de Structuurvisie 
geen opmerkingen geplaatst Hieruit kan worden geconcludeerd dat zij van mening Is dat het 
plangebied aan de voorwaarden uit de Structuurvisie voldoet. Zij heeft in teder geval geen 
opmerkingen geplaatst ten aanzien van de toetsing hieraan in de toelichting. 

9) Hoofdstuk 2,3: De stelling dat voldaan wordt aan de gemeentelijke structuurvisie is niet 
correct Woningbouw aan de Hoogstraat fs immers niet voorzien. De opmerking in het 
Dorpsóntwlkkelingspfan (DOP) dat vooral een tekort aan vrijstaande en halfvrijstaande 
woningen wordt geconstateerd, voldoet niet aan de hedendaagse realiteit gezien het gegeven 
dat de verkoop van vrijstaande en halfvrijstaande woningen aan de Landerije op een steenworp 
afstand vao At plan ver achterblijft bij de verwachtingen. 
in de gemeentelijke structuurvisie wordt aangegeven dat er in de gemeente Steenbergen mogelijk in 
het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling gebouwd wordt In de toelichting wordt dan ook terecht 
gesteld dat de ontwikkeling niet in strijd is mét de gemeentelijke structuurvisie aangezien in dit plan 
sprake is van een dergelijke ontwikkeling. 

In het DOP is bepaald dat er een behoefte is aan een gemengd woonmilieu, waarbij er vooral een 
tekort aan vrijstaande en half-vrijstaande woningen bestaat. Deze conclusie laat onverlet dat de 
verkoop van vrijstaande en half-vrijstaande woningen aan het plan De Landerije achterblijft bij de 
verwachtingen. Nog daargelaten of dat zo is, onderbouwt deze opmerking niet dat er in Welberg geen 
behoefte bestaat aan dit soort woningen. 

10) Woningbouw zet de kwaliteit van het gebied onder druk. Een goede landschappelijke en 
architectonische Inpassing is niet verzekerd. Het bestemmingsplan voldoet dan ook niet aan de 
vereiste zorgplicht van behoud en bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het betrokken 
gebied. 
In de toelichting van het bestemmingsplan is uitvoerig uiteengezet op welke wijze de ruimtelijke 
kwaliteit van het betrokken gebied wordt behouden en bevorderd. Dat indiener van mening is 
dat de kwaliteit van het gebied onder druk wordt gezet, wordt door de gemeente dan Ook niet 
gevolgd. 

Verder wordt de beeldkwaliteltsparagraaf, die in de toelichting is opgenomen, onderdeel van 
onze Welstandsnota. De welstandscommissie kan zich zodoende tijdens de 
vergunningprocedure nog buigen over redelijke eisen van welstand welke in dit plan naar voren 
zijn gebracht 

ƒ 1) Wat betekenen de lichtmasten voorde mogelijke lichthinder? 
In de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen dat 
"de Sportvelden met verlichting (SBI-code: 931 .G) volgens de VNG-handreiking "Bedrijven en 
milieuzonering* (april 2009) een contour van 50 m hebben ten gevoige van geluld. De 
bestaande lichtmasten op het sportveld staan op een afstand van ongeveer 55 m van de 
geplande woningen. Een nadere toetsing op het aspect lichthinder is derhalve niet vereist. 
Bovendien zijn de lichtmasten voorzien van kappen, waardoor de lichtbundel niet richting het 
plangebied schijnt. 



Voor het opriohten van eventuele nieuwe lichtmasten, anders dan ter van vervanging van de 
huidige lichtmasten is op grond van de Wabö/Besluit omgevingsrecht een omgevingsvergunning 
vereist. Volgens het vigerende bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte van 'andere 
bouwwerken", waaronder lichtmasten, maximaal 3 meter. Eventuele nieuwe lichtmasten met Ben 
maximale hoogte van 3 meter leiden niet tot lichthinder voor bestaande en de beoogde 
woningbouwontwikkeling. Er zal, voorafgaand aan de plaatsing van lichtmasten een 
lichtonderzoek plaatsvinden dat zich richt op een optimale verlichting van de velden en 
maximale afscherming van de omgeving. Op die basis wordt een veldverlichtingsïnstalïalie 
geplaatst conïorm de bepalingen van de Wabo/Besluit omgevingsrecht. De voorgenomen 
ontwikkeling vormt derhalve geen belemmering voor de uitbreidingsmogelijkheden van het 
sportveld aan de Hoogstraat. 

12) De geluidsbelasting voor de woningen is wettelijk tè hoog. Het vervangen van een stiller 
wegdek Js een oplossing. Hier wordt niet voor gekozen omdat de onderhoudskosten voorde 
gemeente te hoog worden. Waarom brengt de gemeente deze kosten niet voor rekening van de 
ontwikkelaar op grond van de Wro? 
Deze zienswijze lijkt betrekking te hebben op de gelijktijdig met dit ontwerpbestemmingsplan 
gevoerde hogere waardenprocedure (Hoofdstuk Villa Wet geluidhinder). Omdat de 
eigenaren/bewoners die door gemachtigde vertegenwoordigd worden, geen belanghebbende 
zijn, wordt jiiist tn de bestemmingsplanprocedure aan deze kwestie gerefereerd. De gemeente 
heeft er in het onderhavige geval voor gekozen om een hogere grenswaarde voor het geluid 
vast te stellen en niet te werken met de aanleg van een stiller wegdek In samenhang met 
verhaal van de kosten bij de ontwikkelaar op grond van de Wro. Hier is de afweging gemaakt 
tussen de ingreep, de kosten en het effect Dit is een beleidskeuze waarvan de gemeente 
gebruik kan maken en waarbij de gemeente enige beleidsvrijheid geniet, maar waar 'het 
doelmatigheidscriterium van. doorslaggevend belang zijn. De door indiener aangedragen 
argumenten gaan niet In op de inhoud van het ontwerpbesluit. Deze zienswijze geeft dan ook 
geen reden tot aanpassing van het plan. 

D) Provincie Noord-Brabant 

Voorde extts woning wordt niet gebruikgemaakt van de mogelijkheden die Ruimte-voor-Ruimte 
biedt en ook niet van. de mogelijkheden middels kwaliteitsverbetering in 
bebouwingsconcentraties. Indiener constateert dan ook strijdigheid met de regeling tan aanzien 
van wörien buiten bestaand stedelijk gebied zoals opgenomen in artikel 11.1 van de 
Verordening Ruimte en dringt erop aan om bet plan op dit deel gewijzigd vast te stellen. 
Wij nemen aan dat indiener verwijst naar de Vr welke op 17 december 2010 is vastgesteld door 
Provinciale Staten en op 8 maart 2011 In werking is getreden. In de Vr is inderdaad een artikel 
11.1. opgenomen. Echter, deze regeling had op 8 november 2010, het moment dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage werd gelegd nog geen formele rechtskracht. De regeling 
had alteen kunnen wórden tegengeworpen als die voor 8 november 2010 inwerking was 
getreden. Nu de Vr exact 4 maanden later, op 8 maart 2011 in werking is getreden, is het 
rechtens onjuist om op deze basis het plan voor wat betreft de extra woning te wijzigen. 

In de VR1 die op 23 april 2010 is vastgesteld door Provinciale Staten en op 1 juni 2010 
inwerking is gelreden, is geen artikel 11.1. opgenomen dan wel een regeling ten aanzien van 
'wonen buiten bestaand stedelijk gebied' zoals deze in artikel 11.1. van de Vr is opgenomen. 
Deze regeling Is zodoende pas opgenomen in de Vr die ten tijde van de ter inzage legging van 
het ontwerp bestemmingsplan nog niet Inwerking was getreden. Hierop kon en mocht en heeft 
de gemeente zodoende niet geanticipeerd. 

In dit geval is de gemeente van mening dat niet in strijd met de regelgeving van de provincie is 
gehandeld. De Ingediende zienswijze geeft dan ook geen aanleiding tot aanpassing van het 
plan dan wel een gewijzigde vaststelling voor dit onderdeel. 

Op 1 januari 2011 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant in werking getreden. 
Provinciale Staten hebben deze op 1 oktober 2010 vastgesteld. Op het moment van terinzage 
leggjng van dit plan, 8 november 2010, was dit beleid niet inwerking getreden en kon en mocht 
en heeft de gemeente hier niet op geanticipeerd. 



De vijfde woning is toegevoegd, nadat de eigenaar van Hoogstraat 40, die niet op de 
inloopavond In mei 2010 was uitgenodigd, Wer schriftelijk om verzocht. De eigenaar had al 
eerder gevraagd om de stal te mogen slopen en hier een kleine zorgwoning voor de ouders 
terug te bouwen, maar destijds is dat verzoek afgewezen; Juist omdat tegenover hun perceel 4 
royale nieuwe woningen gepland zijn om door stallenstoop elders in Brabant een 
kwaliteitsverbetering te realiseren, vonden zij dit zeer navrant, in nadar overleg Riet de 
Ontynkkelingsmaatschappff Ruimte voor Ruimte CV Is daarom besloten om gelijktijdig met de 
vier Rulmte-voor-Ruimte-wonIngen en een reguliere woning te ontwikkelen. Hiervoor is een 
overeenkomst gesloten met daarin de nodige rechten en verplichtingen- Zodoende is 
contractueel vastgelegd dat het onderliggende bestemmingsplan één reguliere woning en vier 
Ruimte-voox-Ruimte-woningen omvat Deze overeenkomst is gesloten in het kader van dé 
kwaliteitsverbetering van het buitengebied en in het bijzonder de bebouwingsconcentratie 
Hoogstraat Met dit plan wordt dan ook medewerking verleend om aan de doelstelling van de 
Ontwikkelingsmaatschappij te voldoen. 

Naast het terugverdienen van het geld dat aan de sloop van stallen is uitgegeven kent dé 
Ontwikkelingsmaatschappij namelijk als doelstelling het realiseren van extra ruimtelijke kwaliteit 
door het realiseren van hoogwaardige woningbouw in kemrandzones of bebouwingsdusters In 
het buitengebied. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft in het verleden het Initiatief 
genomen tot «en pubtiekprivate samenwerking om de zogeheten 'Rulmte-voor-Ruimte-regeling* 
van de overheid uit te voeren. Veestallen slopen en daarvoor in de plaats aan de rand van 
steden en dorpen hoogwaardige böuwkavels ontwikkelen. Dit zal voor een fraaier aanzicht 
zorgen. Het onderhavige plan is. een ontwikkeling die aan deze doelstellingen recht doet, 

Overigens wordt op de locatie aan de Hoogstraat 40 een stal gesloopt en daarvoor in de plaats 
een woning opgericht. In deze zin vindt dan ook een zekere mate van kwaliteitsverbetering 
plaats. Om te borgen dat zowel de reguliere woning ars ook de Ruimte-voor-Ruimtewoningen 
landschappelijk worden ingepast, wordt In de regels een extra voorwaarde toegevoegd. De 
vergunning kan dan pas worden verleend als er een goede landschappelijke inpassing is 
gegarandeerd en derhalve een goedgekeurd Inrichtings- en beplantingsplan ïs ingediend bij de 
gemeente. Hiermee willen wij de kwaliteit van de bebouwingsconcentratie borgen en de 
landschappelijke inpassing garanderen. Tevens wordt op deze wijze aan de doelstelling van de 
Ontwikkelingsmaatschappij voldaan: ruimtelijke kwaliteit garanderen en realiseren. jg**'-**»**'* 

aanwezig is. 
Concluderend is de ge'meénte van mening dat dan geen Strijd met provinciaal beleid 

Ambtshalve 
De welstandscommissie heeft gevraagd de beeldkwaliteitsparagraaf (4.3) zoals die in het 
onlwerpbestemmingspian was opgenomen concreter en duidelijker te beschrijven. 
Dé beeldkwaliteitsparagraaf is op basis van het eerste welstandsadvies aangepast. Op 
24.02.2011 heeft de welstandscommissie aangegeven akkoord te zijn met die aanpassingen. 

Onder 2.2.2 van dê toelichting staat een omissie in de laatste zin van de eerste alinea (over de 
data en status van de Verordening ruimte. 

tar 

gelet op artikel 3.8 lid 1 onder e van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht; 

besluit onder verwijzing naar de hiervoor opgenomen afwegingen: 

1. de indieners van de zienswijzen onder A tot en met D, over het kenbaar maken van hun 
zienswijzen, ontvankelijk te achten; 

2. hoofdstuk 3.3.3 van de toelichting te wijzigen op basis van zienswijze B door het woord 
'voormalig" te schrappen uit de tekst; 



3. de indiener van de zienswijzen A en B schriftelijk te bevestigen dat de gemeente voor het 
agrarisch bedrijf Hoogstraat 42 optimale medewerking tot herbestemming verleent, waarbij 
aangetekend wordt dat deze mogelijkheden aan de provinciale Verordening ruimte worden 
getoetst en dat de gebruikelijke randvoorwaarden en procedures gevolgd worden. 

4. in artikel 3 Wonen een. extra voorwaarde toe te voegen die waarboiigt dat dè nieuwe 
woningen op een goede wijze landschappelijk worden Ingepast; 

5. ambtshalve de door de welstandscommissie goedgekeurde beeldkwaliteitsparagraaf in de 
toelichting in te voegen ter vervanging van dé ©ntwerpbeeldkwatiteifsparagraaf; 

6. ambtshalve de toelichting onder 2.2.'2 aan te passen in die zin dat de vaststellingsdatum en 
de datum van inwerkingtreding van de provinciale Verordening ruimte juist genoemd worden; 

7. de ingediende zienswijzen voor het overige ongegrond te verklaren; 
8. het bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg" met Inachtneming van bet 

bovenstaande gewijzigd vast te stellen onder planidentificatienummer 
NMMRÖ.O851wbBPrvrhoogstr-v0O1 volgens de bij het besluit behorende verbeelding, 
regels, toelichting en bijlagen; 

Aldus vastgesteld ter vergadering van 30 juni 2011, 

De raad voornoemd, 

) nd 
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VERSTUURD PER AANGETEKENDE POST 

Gemeente Steenbergen 
T.a.v. Gemeenteraad 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 

uw brief/uw kenmerk 

onderwerp 

Schriftelijke zienswijze ontwerp 
bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte, 
Hoogstraat Welberg 

ons kenmerk 

U1464/ep/ip 

telefoonnummer 

06-53410921 

datum 

16 december 2010 

Geacht College, 

Middels dit schrijven dienen wij, C A M . Peeters, C.C.A.M Peeters en J.P.J.M. Peeters, als 
eigenaren van het perceel bouwland, kadastraal bekend als gemeente Steenbergen, sectie AB, 
nummer 672, gelegen aan de Hoogstraat te Steenbergen, een schriftelijke zienswijze in, naar 
aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg". 
Het betreffende perceel is gelegen ten oosten van het perceel Hoogstraat 40, waar op circa 50 
centimeter van de erfscheiding een nieuwbouwwoning is gepland in plaats van de bestaande 
schuur. Op 13 december 2010 is er reeds eerder een zienswijze ingediend, echter hierin is 
onbedoeld de verkeerde kadastrale gegevens gebruikt, deze zienswijze mag als niet verzonden 
beschouwd worden, waarvoor onze excuses. De gecorrigeerde zienswijze dient ter vervanging van 
de eerder ingediende zienswijze. 

Huidige situatie 
Indieners zijn gezamenlijk eigenaar van perceel bouwland, kadastraal bekend als gemeente 
Steenbergen, sectie AB, nummer 672. Dit perceel wordt door indieners middels eenjarige pacht aan 
diverse agrarische ondernemers in de omgeving verhuurd voor de teelt van gewassen als maïs, 
brocolli en aardappelen. 

Op onderstaande kaart staat het perceel aangegeven met de rode pijl. 



w 

Uitsnede plankaart behorende bij het bestemmingsplan "buitengebied" 
(bron: gemeente Steenbergen) 

Ontwerpbestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg" 
Het College van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan "Ruimte voor 
Ruimte Hoogstraat Welberg" voor de duur van 6 weken ter inzage gelegd, vanaf 8 november jl. Dit 
bestemmingsplan is er op gericht, om de ontwikkeling van vier Ruimte voor Ruimte-kavels mogelijk 
te maken aan de Hoogstraat te Welberg. Het initiatief kan namelijk niet binnen het vigerende 
bestemmingsplan worden gerealiseerd. Tevens worden in dit bestemmingsplan de 
bouwmogelijkheden van perceel Hoogstraat 40 verruimd van één naar twee woningen. 

Op grond van de wettelijke vereisten ligt dit ontwerpbestemmingsplan vanaf 8 november 2010 voor 
de duur van 6 weken ter inzage. Binnen de genoemde termijn van zes weken kan een ieder 
schriftelijk en/of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de 
gemeenteraad van de gemeente Steenbergen. 

Het initiatief voor deze ontwikkeling ligt bij Ruimte voor Ruimte CV. Onderstaand is de verbeelding 
(planopzet) weergegeven, behorende bij het ontwerpbestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte 
Hoogstraat Welberg". 

zienswijze betreffende bestemmingswijziging Hoogstraat te Welberg 2 
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verbeelding behorende bij het ontwerpbestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg" 
(bron: gemeente Steenbergen) 

Bezwaar 

Aangezien het perceel grenzend aan de geplande woning in gebruik is als bouwland, verzoeken 
indieners om de geëigende afstanden vanaf bouwland tot nieuwbouwwoningen te respecteren. 
Hoewel er landelijk geen zeer strikte normen zijn op dit gebied, is er inmiddels een vrij uitgebreide 
jurisprudentie op dit gebied. Algemeen wordt hierbij genoemd dat een nieuwbouwwoning (vanaf de 
woning gemeten) op tenminste 30 meter van het bouwland moet staan. Bij gewassen waarbij 
gebruik gemaakt wordt van dwarsstroom spuittechnieken, zoals in de fruitteelt en in de 
boomkwekerij, wordt zelfs uitgegaan van 50 meter. De provincie Gelderland heeft dit inmiddels als 
beleid opgenomen, de provincie Noord Brabant, voorzover ons bekend, nog niet. 

Bij de ontwikkeling van bouwlocatie de Landerije, welke is ontwikkeld op een perceel ten oosten van 
dit blok, is over ditzelfde probleem gesproken met het bedrijf dat de locatie ontwikkelt, namelijk 
BVR. Op dat moment was het perceel overigens nog in eigendom van onze moeder, mevrouw PMA 
Peeters van Wezel. Haar zoon, Jan Peeters, heeft hierbij de gesprekken met BVR gevoerd. Hierbij 
zijn wij, gezamenlijk met het ontwikkelingsbedrijf, tot de slotsom gekomen dat er een spuitvrije zone 
ingepland moest worden als onderdeel van dit plan. In overleg met BVR heeft de Gemeente 
Steenbergen uiteindelijk een strook grond rondom het geplande plan De Landerije aangekocht als 
spuitvrije zone. Door deze aankoop ontstond een spuitvrije zone tot de grens van de betreffende 
tuinen van circa 13 meter en een afstand tot de nieuwbouwwoningen van circa 25 meter. Om de 
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kans op overlast door bespuitingen nog verder te reduceren, is overeengekomen dat op de rand 
van de door de gemeente aangekochte strook grond ten behoeve van de spuitvrije zone, een 
beukenhaag gerealiseerd wordt.die door de gemeente onderhouden zal worden. 

Bovenstaande illustreert dat een ontwikkeling zoals deze nu gepland is op het perceel van 
Hoogstraat 40, ons inziens niet mogelijk is. Wat betreft de Ruimte voor Ruimte woningen welke 
gepland staan ten oosten van Hoogstraat 29, zien we geen belemmeringen, mits de woningen op 
tenminste 30 meter van onze perceelsgrens komen te staan. Voor de Ruimte voor Ruimte woningen 
ten westen van Hoogstraat 29 zien we geen belemmeringen ten aanzien van het perceel bouwland 
waar we hier over spreken. 

Net als bij de ontwikkeling van De Landerije staan we open om te komen tot een oplossing. Wij 
willen de gemeenteraad verzoeken om te komen tot een totaaloplossing, zowel voor ons eigendom 
als voor het eigendom van onze moeder (agrarisch bouwblok op Hoogstraat 42), waarvoor een 
separate zienswijze is ingediend. Uitgangspunt hierbij is dat wij door de nieuwbouw die plaatsvindt, 
op dit moment sterke beperkingen zien in de uitvoering van de agrarische werkzaamheden die op 
het perceel kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie AB, nummer 672 plaatsvinden én 
beperkingen ondervinden in de vervreemding van het agrarisch bouwblok kadastraal bekend 
gemeente Steenbergen, sectie AB, nummer 671, welke onze moeder momenteel in de verkoop 
heeft staan. Zoals we in een gesprek met de heren Van Kesteren, Van Loon en Kerstens reeds 
aangegeven hebben, staan we op dit gebied open voor oplossingen die deze beperkingen opheffen. 

Conclusie 
Samenvattend zijn wij tot de conclusie gekomen dat het ontwerpbestemmingsplan "Ruimte voor 
Ruimte Hoogstraat te Welberg" voor het perceel kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie 
AB, nummer 672 sterke beperkingen oplevert. Hierbij kan betreffende de ëxtra woning aan de 
Hoogstraat 40 geen goed woon- en leefklimaat worden gewaarborgd, aangezien deze binnen de 
minimale afstand van 30 meter gelegen is, ten opzichte van het perceel bouwland kadastraal 
bekend gemeente Steenbergen, sectie AB, nummer 672 . Indien de Ruimte voor Ruimte woningen 
ten oosten van Hoogstraat 29 binnen de 30 meter liggen ten opzichte van genoemd perceel 
bouwland, dan kan eveneens geen goed woon- en leefklimaat gewaarborgd worden voor deze 
woningen. 

Omdat we niet alleen eigenaar zijn van bouwland perceel kadastraal bekend gemeente 
Steenbergen, sectie AB, nummer 672 , maar ook de eigenaar van Hoogstraat 42, mevr. PMA 
Peeters-van Wezel, vertegenwoordigen in dit proces, streven wij ernaar om in samenspraak met 
Gemeente Steenbergen, Ruimte voor Ruimte CV en de eigenaren van Hoogstraat 40 te komen tot 
een plan, waarbij alle gebruikelijke afstanden van nieuwbouwwoningen tot bouwland en tot een 
agrarisch bouwblok gerespecteerd kunnen worden. Zoals we in diverse gesprekken met 
gemeenteambtenaren en afgelopen week in een gesprek met de heren Van Kesteren, Van Loon en 
Kerstens hebben aangegeven, staan we ervoor open om onder voorwaarden het huidige agrarische 
bouwblok Hoogstraat 42 te ontmantelen. De gemeente Steenbergen wordt verzocht mee te werken 
om op betreffende locatie te komen tot een burgerbestemming. 



Indien onze belangen niet gewaarborgd worden in het uiteindelijk vastgestelde bestemmingsplan 
volgend op het "ontwerpbestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg", zullen wij 
genoodzaakt zijn om beroep aan te tekenen bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State 
om onze rechten veilig te stellen. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande of anderszins nog onduidelijkheden hebben, dan kunt u 
contact opnemen met ondergetekende. 

Wij gaan ervan uit u voldoende geïnformeerd te hebben en vertrouwen op uw medewerking. 

Hoogachtend, 

Ir. J.P.J.M. Peeters 



Aan de Afdeling Betuursrechtspraak 
van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA Den Haag. 

RAAD VAN STATE 
INGEKOMEN 

1 4 OKT 2011 

ZAAKNR. 

AAN: E l 
BEHANDELD DD: PAR: 

Meulblok 
P R O J E C T M A N A G E M E N T 
I N T E R I M - M A N A G E M E N T 

J U R I D I S C H A D V I E S 

Steenbergen, 12 oktober 2011. 

Onderwerp: Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Ruimte 
voor Ruimte Hoogstraat Welberg. 

Geachte voorzitter, 

Hierbij stel ik namens belanghebbenden beroep in tegen bovenvermeld be
stemmingsplan..Dit plan is door de gemeenteraad van Steenbergen op 30 juni 
2011 gewijzigd vastgesteld. Ik heb conform de geldende regelgeving tegen het 
ontwerpplan een zienswijze ingediend. Zie productie 1. 
Het beroep is gebaseerd op de volgende gronden. 
1.Het besluit is niet dan wel onvoldoende gemotiveerd. Noch uit de voorge-
schiedenis.noch uit het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorend 
raadsbesluit blijkt welk soort bebouwingsconcentratie als bedoeld in de veror
dening ruimte van de provincie Noord-Brabant op dit ruimte voor ruimte project 
van toepassing is. De verordening ruimte onderscheidt kernrandzone, lintbe
bouwing en bebouwingscluster. 
Het vastgestelde bestemmingsplan maakt o.a bij het onderdeel 4.6, Toetsing 
onderhavig plan aan beleidskader, artikel 3.8.3, onderdeel, ad 2.melding van de 
bouw van de woningen aan het lint binnen een bestaand bebouwingscluster. 
Ter plaatse is echter geen bebouwingscluster aanwezig. De daar aanwezige 
enkele woningen voldoen niet aan de door de provincie en ook de gemeente 
in dit kader aanvaarde algemene norm van plm. 20 tot 30 woningen.( bouw
vlakken) Zelfs aan de gehele Hoofdstraat zijn zoveel bouwvlakken niet 
aanwezig. Tevens valt op dat in het bestemmingsplan de juridische term lintbe
bouwing niet wordt gebruikt. 
Als er wel sprake zou zijn van lintbebouwing en of bebouwingscluster betekent 
dit dat er vanaf de harde kernrand van Welberg een aanzet van stedelijke ont
wikkeling mogelijk wordt gemaakt, voor de gehele Hoofdstraat. «ŝ MEsTenbergL 

Telefoon (0167] 54 00 99 
Telefoon mobiel 06 53974508 

Fax (0167)54 01 10 
E-mail meulblok@meulblok.demon.nl 

Rabo 14.88.69.386 
K.V.K Breda H 20083841 

BTWnr.NL807426702.B.01 



Opvallend en niet correct is dat voor dit bestemmingsplan een vergelijking 
wordt gemaakt qua bebouwingsstructuur met de Welbergsedijk en de Kapelaan 
Kockstraat. Dat zijn straten gelegen binnen de bebouwde kom waar mogelijk 
incidenteel nog een bouwvlak voor een te bouwen woning aanwezig is. Verder 
is het planologisch discutabel dat men nu juist aan beide zijden van de grote 
aanwezige bedrijfswoning Hoofdstraat 29 een kleinschalige structuur tot stand 
wil brengen voor de vier te bouwen ruimte voor ruimte woningen .Voldoet deze 
visie wel aan de norm van een goede ruimtelijke ordening? 

2.Het besluit is genomen in strijd met het gewekt vertrouwen. 
De gemeenteraad heeft met zoveel woorden vastgelegd dar er een gemeente
lijke beleidsvisie voor bebouwingsconcentraties wordt ontwikkeld. En op basis 
daarvan zouden dan keuzes zijn te maken welke locaties in de gemeente ge
schikt zijn voor de bouw van ruimte voor ruimte woningen. Recentelijk is tijdens 
de procedure bij de vaststelling van dit bestemmingsplan nog eens bevestigd 
met deze visie bezig te zijn. Maar voor dit bestemmingsplan wenste men daar 
om niet nader verklaarde redenen op te wachten.Het zou te maken kunnen 
hebben met de beoogde bouw van de vijfde reguliere woning waarvoor de pro
vincie een aanwijzingheeft gegeven. In de opvatting van de gemeente diende 
het raadsbesluit uiterlijk 30 juni 2011 genomen te zijn. En tevens gold voor het 
gemeentebestuur als vaststaand gegeven dat dit plan.dus de vier ruimte voor
ruimte woningen en de ene reguliere woning onlosmakelijk bij elkaar hoorden. 
Anders gezegd de bouw van vijf woningen of geen woningbouw ter plekke. 
Ook deze toezegging komt het gemeentebestuur niet na. 

3.0nvoldoende parkeernorm. 
Voor de te bouwen ruimte voor ruimte woningen geldt dat zowel inwoning als 
de uitoefening van huis aan huis beroep mogelijk is. Dit betekent dat daar een 
extra verkeersaantrekkende werking van uitgaat. Een parkeernorm van mini
maal twee parkeerplaatsen per woning is niet voldoende. 

4. Rechtsbescherming houtwallen etc. 
De rechtsbescherming van de aan te leggen houtwallen etc.bij de te bouwen 
ruimte voor ruimte woningen, essentieel om de kleinschaligheid en de karakte
ristiek van dit kwetsbare natuurgebied te realiseren en te handhaven,.is in de 
planvoorschriften niet dan wel onvoldoende gewaarborgd.Ook om die reden 
kan het bestemmingsplan niet in stand blijven. 

5. Aanwezigheid rugstreeppad. 
Het is niet duidelijk welke compenserende maatregelen bij de aanwezigheid van 
de rugstreeppad genomen zullen worden. 

Ik stel u voor het bestemmingsplan te vernietigen. En tevens de terzake ge
maakte proceskosterftte vergoeden. 

Namens 
W.Spinhoven, Hoofdstraat 29 Steenbergen 
S.A.M. Geers, Hoofdstraat 21 Steenbergen 
M.J.S.A. Geers, Hoofdstraat 23 Steenbergen 
C.A.M.Loos, Hoogstraat 33 Steenbergen 
L.Noorland, Hoogstraat 46 Steenbergen. 

Hoogachtend 
mr. W.P.Meul 



Aan het college van burgemeester 
en wethouders en de gemeenteraad 
van Steenbergen 
Postbus 6 
4650AA Steenbergen. 

Onderwerp: zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte 
locatie Hoogstraat te Welberg en tegen de daarmee gepaard gaande 
vrijstelling van de wettelijke geluidsnormen op grond van de Wet 
Geluidhinder. 

Geacht bestuur, 

Namens de volgende belanghebbenden: 
W.Spinhoven, Hoogstraat 29 Steenbergen 
S A M . Geers, Hoogsfraat 21 Steenbergen 
M.J.S.A. Geers, Hoogstraat 23 Steenbergen 
C.A.M. Loos, Hoogstraat 33 Steenbergen 
L. Noorland, Hoogstraat 46 Steenbergen 
J. H.A. Muskens Hoogstraat 31 Steenbergen 
dien ik hierbij een zienswijze in tegen het ontwerp bestemmingsplan zoals hierbo
ven vermeld en tegen de vrijstelling van de wettelijke geluidsnormen. 
A. Een opmerking in algemene zin. De titel van het ontwerp bestemmingsplan is 

geen correcte weergave van de inhoud van het plan. 
B. Primair voldoet dit plan niet aan de uit een oogpunt van goede ruimtelijke orde

ning wettelijk te stellen eisen. De gekozen bouwlocaties zijn gelegen in een ge
bied dat niet bedoeld is voor woningbouw. Het gebied heeft een agrarische be
stemming met een diversiteit aan o.a te beschermen natuurwaarden. In tegen
stelling tot het gestelde in het ontwerpplan is er geen steun te vinden resp. is er 
strijdigheid met de intenties van de niet rechtstreeks bindende uitgangspunten 
en regels van de diverse overheden. Zie bijlage 1. 
Ook voldoet dit plan niet aan de wel rechtstreeks bindende regels van de veror
dening Ruimte van de Provincie Noord-Brabant. 

Meulblok 
P R O J E C T M A N A G E M E N T 
I N T E R I M - M A N A G E M E N T 

J U R I D I S C H A D V I E S 

Steenbergen, 9 december 2010. 

Oudlandsestraat 88 
4651 ME Steenbergen 

Telefoon (0167)54 00 99 
Telefoon mobiel 06 53974508 

Fax (0167) 5401 10 
E-mail meulblok@meulblok.demon.nl 

Rabo 14.88.69.386 
K.v.K Breda H 20083841 
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Ook is er geen specifieke gemeentelijke visie vastgesteld ten aanzien het onderwerp bebouwings
concentraties. 

Ad C De beoogde ontwikkeling draagt niet bij aan de huidige ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Wo
ningbouw en zeker op die schaal zet de kwaliteit van het gebied onder druk. Voorts is een goede 
landschappelijke en architectonische inpassing is niet verzekerd. Het gaat slechts om streefbeel
den die juridisch niet afdwingbaar zijn. 
Dit bestemmingsplan voldoet niet aan de vereiste zorgplicht van behoud en bevordering van de 
ruimtelijke kwaliteit van het betrokken gebied. 

Ad D. De lichtmasten op de sportaccommodatie Hoogstraat mogen maximaal 3 meter hoog zijn. Om die 
reden zou er geen lichthinder voor de nieuw te bouwen woningen te verwachten zijn. Praktijk is dat 
de huidige masten hoger zijn dan 3 meter. Wat betekent dat voor de mogelijke lichthinder? Op 
blz. 52 van het ontwerpplan wordt gesteld dat de bouwontwikkeling derhalve geen belemmering 
vormt voor de uitbreidingsmogelijkheden van het sportveld. Geldt dat, behalve dat de masten nu al 
hoger zijn dan 3 meter, onverkort nu deze particuliere sportaccommodatie door de gemeente 
wordt gekocht als centrale sportaccommodatie voor Welberg? Die zelfde vraag geldt voor de als
dan in acht te nemen geluidsnormen. 
De geluidsbelasting voor de te bouwen ruimte voor ruimte woningen is wettelijk te hoog. Maatrege
len aan de bron om de geluidsbelasting te verminderen zijn onderzocht. 
Het vervangen van een stiller wegdek is een oplossing, (blz. 55 van het ontwerpplan) 
Hiervoor wordt niet gekozen omdat daardoor de onderhoudskosten voor de gemeente te hoog 
zouden worden. Waarom deze kosten niet voor rekening van de ontwikkelaar te brengen conform 
de regels van de Wet op de ruimtelijke ordening? 
Maatregelen aan de bron zijn dus mogelijk. En dat onderbouwt de zienswijze dat het verlenen van 
de ontheffing op grond van de Wet geluidhinder niet nodig en wenselijk is. 
Of is het motief, in afwijking van het hiervoor gestelde, zoals in het advies van Caubergh-Huygen 
op blz. 11 is aangegeven, dat dit ontwikkelplan bij het aanleggen van een ZOAB-wegdek voor de 
initiatiefnemer financieel niet realiseerbaar zou zijn. Dat geeft dan mede steun aan de opvatting 
dat dit niet de juiste locatie is voor deze planontwikkeling. 

Ik vraag u deze zienswijzen te honoreren en niet over te gaan tot vaststelling van dit bestemmingsplan en 
het verlenen van vrijstelling voor de geluidsnormen. 
Tevens verzoek ik u de gemaakte kosten die verband houden met de behandeling van deze zienswijzen 
te vergoeden. 

rrWW. eulblok 
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Bijlage 1. Toetsing aan niet rechtstreeks bindende regelgeving van de diverse overheden. 

Hoofdstuk 2.1. van het ontwerpplan. 
Toetsing aan het nationaal beleid. (bLz 13 ontwerpplan) .Het rijksbeleid is gericht op het verbeteren van 
de ruimtelijke kwaliteit. De concrete uitwerking hiervan is een taak voor provincie en gemeente. De inhoud 
van dit ontwerpplan bevordert niet de hier bedoelde kwaliteit. 
Hoofdstuk 2.2. Toetsing aan het provinciaal beleid. 
De structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de provincie is inmiddels op 1 oktober 2010 vastgesteld door 
provinciale staten. Het plangebied ligt deels in het accentgebied agrarische ontwikkeling en deels in de 
zogenaamde groen-blauwe mantel, (blz 13/14 van het ontwerpplan) 
In het accentgebied agrarische ontwikkeling is de bouw van reguliere woningen niet toegestaan. Datzelf-

" de geldt ook voor het gebied van de groen-blauwe mantel. Een uitzondering is te maken voor ruimte voor 
ruimte kavels. Er moet dan wel voldaan worden aan bepaalde voorwaarden en in voldoende mate reke
ning gehouden worden met de omliggende te beschermen waarden. Het plan voldoet niet aan deze 
voorwaarden noch wordt in voldoende mate rekening gehouden met de te beschermen waarden. 
Conclusie : Het plan voldoet, in tegenstelling tot het gestelde in het ontwerpplan, niet aan de uitgangs
punten neergelegd in de structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de provincie. 
Verder ligt de bouwlocatie op grond van het gebiedsplan Brabantse Delta in landschappelijk te versterken 
gebied en een beschermingszone natte natuurparel, aldus het ontwerpplan. ( blz 17/18). Samengevat: 
Er zijn te beschermen waarden waar als uitgangspunt de bouw van nieuwe woningen niet thuishoort. 
In dat licht bezien is de opmerking op blz. 18 van het ontwerpplan dat in de Interim structuurvisie (ISV) 
de beperkte afronding van een dorpsrand is toegestaan opvallend. Het ISV is niet meer van kracht. Bo
vendien is hier geen sprake van afronding van een dorpsrand. Dat het ontwerpplan niet is strijd zou zijn 
met bedoeld gebiedsplan is niet staande te houden. Er wordt indien de plannen doorgang zouden vinden 
in feite een nieuw bebouwingscluster gerealiseerd in het niet stedelijk gebied. 
Conclusie: Het plan vindt geen steun in de bij dit onderdeel aan de orde gestelde regelgeving en plan
nen. 

, Hoofdstuk 2.3 van het ontwerpplan. 
Toetsing van de gemeentelijke uitgangspunten en regelgeving. 
De stelling dat voldaan wordt aan de gemeentelijke structuurvisie is niet correct. Woningbouw aan de 
Hoogstraat is niet voorzien in dit plan.( blz 20 van het ontwerpplan) Het betreft bovendien niet enkel ruim
te voor ruimte woningen. Datzelfde geldt voor de gemeentelijke gebiedsvisie. De opmerking dat in het 
Dorpsontwikkelingsplan (blz 21 van het ontwerpplan) vooral een tekort aan vrijstaande en half vrijstaande 
woningen wordt geconstateerd voldoet niet aan de hedendaagse realiteit. Op een steenworp afstand van 
de nu beoogde planontwikkeling wordt het bestemmingsplan de Landerije aan de Hoogstraat fasegewijs 
ontwikkeld. Dit omdat de verkoop van kavels voor vrijstaande en halfvrijstaande woningen ver achterblijft 
bij de verwachtingen. Van een tekort aan deze woningen is dus geen sprake. 
Conclusie: Dit plan vindt geen steun in de gemeentelijke structuurvisie, gebiedsvisie noch Dorpsplan Wel
berg. 



Aan de voorzitter van de 
Afdeling Betuursrechtspraak 
van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA Den Haag. 

RAAD VAN STATE 
INGEKOMEN 

- h NOV 2011 
ZAAKNF: 
AAN: ' t 

BEHANDfcuD. OD; PAR: 

Meulblok 
P R O J E C T M A N A G E M E N T 
I N T E R I M - M A N A G E M E N T 

J U R I D I S C H A D V I E S 

Steenbergen, 3 november 2011. 

Onderwerp: Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Ruimte 
voor Ruimte Hoogstraat Welberg ; uw nummer 201110982/1/R3. 

Geachte voorzitter, 

Hierbij doe ik u de gevraagde machtiging toekomen. Het verschul
digde griffierecht is inmiddels voldaan. 
Tot slot wordt in het op 12 oktober 2011 ingediende beroepschrift 
op enkele plaatsen gesproken over Hoofdstraat. Deze aanduiding 
is niet correct. Dit moet zijn Hoogstraat. Mag ik er vanuit gaan dat 
deze mededeling voldoende is voor de verdere inhoudelijke be
handeling van het beroep? 

Hoogacht 

0 
mr. W.P.Meulblok 

Oudlandsestraat 88 
4651 ME Steenbergen 

Telefoon (0167)54 00 99 
Telefoon mobiel 06 53974508 

Fax (0167) 54 01 10 
E-mail meulblok@meulblok.demon.nl 

Rabo 14.88.69.386 
K.v.K Breda H 20083841 

BTW nr. NL 807426702.B.01 



V o l m a c h t 

Zaaknummer 201110982/1/R3. 

Ondergetekenden machtigen hierbij mr. W.P. Meulblok, OudJandsestraat 88 te 
Steenbergen hen te vertegenwoordigen bij het instellen en behandelen van het 
beroep inzake bovenvermeld zaaknummer. 

Naam: 

W. Spinhoven 

S A M . Geers 

M.J.S.A. Geers 

C A M . Loos 

LNooriand 

Adres 

Hoogstraat 29 Steenbergen 

Hoogstraat 21 Steenbergen 

Hoogstraat 23 Steenbergen 

Hoogstraat 33 Steenbergen 

Hoogstraat 46 Steenbergen 

Handtekenir 

Datum: *~h ~ n - 2, O v l 
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Consultancy BV Marcus 

R A A D Ü S T A T E 

Aan: Raad van State 
Afdeling bestuursrechtspraak 
Postbus 20019 
2500 EA 'S -GRAVENHAGE 

INGEKOMEN 

L1 4 OKT 2011 

ZAAKNR. 
AAN: ¥ 3 

[beHAWDELDTdO: PAR: 

Rucphen, 14 oktober 2011 

Betreft Beroep tegen aanwijzing ex artikel 3.8 lid 6 Wro bestemmingsplan 
"Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg" alsmede tegen de 
vaststelling van dit bestemmingsplan. 

Weledelgestreng college, 

Tot mij wendden zich de heer Dominic Verhagen en mevrouw Debby Aarts (hierna te 
noemen: cliënten) met hét verzoek hun belangen te behartigen inzake het navolgde. 

Bij besluit van 26 juli 2011, kenmerk C2038792/2779476, hebben Gedeputeerde 
Staten van,Noord-Brabant een aanwijzing gegeven tegen het bestemmingsplan 
"Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg". Bij besluit Van 30 juni 2011 heeft de raad 
van de gemeente Steenbergen hét bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte 
Hoogstraat Welberg'' gewijzigd vastgesteld. Cliënten kunnen zich^nadrukkelijk niet 
niet deze besluiten verenigen. Ter sauvering van de rechtsmiddélentermijn stel ik 
dan pok hierbij voor en naméns cliënten pro forma beroep in tégen beide hiervoor 
genoemde besluiten {hierna te noemen: de bestreden besluiten). 

Door burgemeester en wethouders Van de gemeente Steenbergen zijn de bestreden 
besluiten met de daarbij behorende documenten ter visie gelegd gedurende de 
periode van 5 september 2011 tot en met 17 oktober 2011. Gedurende deze periode 
kan beroep worden ingesteld. Ten bewijze daarvan doe ik u hierbij een kopie 
toekómen van de Staatscourant van 2 september 2011, nummer 15922. 

| Tuimtelp bestuursrecht | bouwrecht | handhavingsreeht 
van der Zijpedreef 30, 4716 EM' Rucphen | T (016B) 343923. | F (0166) 343910 | M (06) 1S551463 [ £ marcusconsultancy@planc-t.nl 

Pöstoanlt 7410394) KvK 2O!O2108't8W 813.6a2,27?.Bj01 
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Voor en namens cliënten verzoek ik U mij een redelijke termijn toe te kennen voor 
het aanreiken van de gronden van het beroep. Voor de toezending van een 
machtiging zal worden zorggedragen. 

Hoogachtend, 
vMaraus Consjaffancy>B.V. 

H.J.M. MêKcus 
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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1SH. 

2 september 

Nr. 15922 

2011 

Vaststelling bestemmingsplan 'Ruimte 
voor Ruimte Hoogstraat Welberg' 

Gemeente Steenbergen 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Hoogstraat 
Welberg' ter inzage wordt gelegd. De gemeenteraad heeft bij besluit van 30 juni 2011 het bestem
mingsplan 'Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg' gewijzigd vastgesteld. 

Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg' biedt het planologisch kader voor de 
realisatie van vier ruimte-voor-ruimte kavels an het toestaan van één reguliere nieuwe woning als 
compensatie voor de sloop van een veestal. De kavels zijn als lintbebouwing langs de Hoogstraat 
Welberg geprojecteerd, zodat de bestaande stedenbouwkundige structuur versterkt wordt. De 
ontsluiting van de percelen kan rechtstreeks op de Hoogstraat plaatsvinden. 

Aanwijzing 

De provincie Noord-Brabant (Gedeputeerde Staten) heeft naar aanleiding van de inhoud van het 
bestemmingsplan besloten om een aanwijzing te geven. Deze aanwijzing heeft betrekking op de 
reguliere nieuwe woning die in het bestemmingsplan is opgenomen. Dit onderdeel maakt nu geen 
deel meer uit van het bestemmingsplan. 

Informatie en procedure 

De wijzigingen (ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan) behorende bij de vaststelling zijn in 
het vaststellingsbesluit opgenomen. Deze wijzigingen vloeien voort uit de beantwoording van de 
zienswijzen en behelzen daarnaast ambtshalve aanpassingen. 

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het 
aanwijzingsbesluit van de provincie Noord-Brabant liggen van 5 september 2011 tot en met 17 oktober 
2011 voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen. 
Als u na het inzien van het bestemmingsplan vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met de heer 
K. Kerstens of de heer P. Dudok, bereikbaar onder telefoonnummer 0167-543 391 respectievelijk 486. 
Het digitale bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg' met bijbehorende stukken en 
het provinciale aanwijzingsbesluit kunt u raadplegen en downloaden op de volgende weblocatie: 
http^/www.gemeente-steenbergen.nl/smartsite.shtml?id<-54657 
of op http://wvvw.rulmtelijkeplannen.nl 
(planidentiteitsnummer is: NLIMRO.0851wbBPrvrhoogstr-v001) 

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende genoemde inzagetermijn beroep 
worden ingesteld door belanghebbenden, die destijds tegen het ontwerp bestemmingsplan een 
zienswijze hebben ingediend bi] de gemeenteraad. Ook kan beroep worden ingesteld door belangheb
benden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Tegen de genoemde 
wijzigingen bij de vaststelling (ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan) kan elke belangheb
bende beroep instellen. 

Ook tegen het provinciale aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld. 

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EAte Den Haag. Indien beroep wordt ingesteld, fcan tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

aaate&9urart2ö?1 nr. 19922 1 september 2311 

Beroep 



Centralist 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

POSTKAMER-FAX-3 [POSTKAMER-FAX-3@local.raadvanstate.nl] 
vrijdag 14 oktober 2011 21:11 
Centrale Fax RvS 
FaxServerlP(LZ): FaxlD=0165343916, 14-10-2011, 21:08:12 (POSTKAMER-FAX-3) 

Bijlagen: l_BAEL08601 LZ 
060103BAEL10C0213.TIF 

0165343916 

I_BAEL08601LZ_ 

F a x S e r v e r l P - M a i l e r 

1 
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Aan: Raad van State 
Afdeling bestuursrechtspraak 
Postbus 20019 
2500 EA 'S-GRAVENHAGE 

RAAD VAN STATE 
INGEKOMEN 

1 4 NOV 2011 

Rucphen, 14 november 2011 

Betreft Beroep tegen aanwijzing ex artikel 3.8 lid 6 Wro bestemmingsplan 
"Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg" alsmede tegen de 
vaststelling van dit bestemmingsplan. 

Zaaknummers: 201111028/1/R3 en 201110982/1/R3 

Weledelgestreng college, 

Bij besluit van 26 juli 2011, kenmerk C203879272779476, hebben Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant een aanwijzing gegeven tegen het bestemmingsplan 
"Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg" (hierna te noemen: het bestemmingsplan). 
Bij besluit van 30 juni 2011 heeft de raad van de gemeente Steenbergen het 
bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Voor en namens de heer Dominic 
Verhagen én mevrouw Debby Aarts (hierna te noemen: appellanten) stelde ik bij brief 
van 14 oktober 2011 ter sauvering van de rechtsmiddelentermijn pro forma beroep in 
tegen beide hierypor genoemde besluiten. Het beroep tegen de reactjeve aanwijzing 
is geregistreerd ónder zaaknummer 201111028/1/R3. Het beroep tegen hét 
bestemmingsplan is geregistreerd onder zaaknummer 201110982/1/R3. Middels 
separate brieven van 18 oktober 2011 stelt U appellanten in de gelegenheid de 
gronden van het beroep aan te reiken. Onder toezending van de door U gevraagde 
machtiging maak ik voor en namens appellanten graag gebruik van de mogelijkheid 
het Volgende Onder üw aandacht te brengen. 

ruimtelijk-bestuursrecht | bouwrecht | handhavingsrectit 
van der Zijpedraf 30,4715 EM Rucphen IT (0165) 343923 | f (0165) 343916 | M (06) 18551463 | E marcusconsultancy@planetnl 

. Postbank 74103941 KvK 20102108 1BTW 813.6$2377.B.01 
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1. Algemeen. 

1.1 Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het 
oprichten van vier zogenaamde compensatiewoningen als bedoeld in 
de ruimte-voor-ruimte-regeling alsmede voor het oprichten van één 
extra woning op het perceel, plaatselijk bekend als Hoogstraat 40 te 
Steenbergen. De extra woning is geprojecteerd ter plaatse van de 
bestaande stal. Het ligt in de bedoeling dat deze woning gaat fungeren 
als zorgwoning voor de (schoon)ouders van appellanten. 

1.2 In het kader van het wettelijk vooroverleg hebben Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant middels hun brief van 6 augustus 2010, kenmerk 
1698553/1713897, een reactie gegeven op het voorontwerp van het 
bestemmingsplan. Deze reactie heeft echter geen betrekking op de 
extra woning. Het bestemmingsplan is op 8 november 2010 gedurende 
een aaneengesloten periode van zes weken in ontwerp ter visie gelegd. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben middels hun brief van 
20 december 2010, kenmerk C2004387/2380167, hun zienswijze naar 
voren gebracht Op 30 juni 2011 is het bestemmingsplan door de raad 
van de gemeente Steen bergen gewijzigd vastgesteld. Met ingang van 5 
september 2011 zijn het vastgestelde bestemmingsplan en de reactieve 
aanwijzing ter visie gelegd. Kortheidshalve wordt verwezen naar de 
publicatie in de Staatscourant van 2 september 2011, nummer 15922. 

1.3 De bestreden reactieve aanwijzing heeft uitsluitend betrekking op de 
aanduiding "bouwvlak" ten noordoosten van het bouwvlak voor de 
reeds aanwezige wonjhg Hoogstraat 40. 

1.4 Appellanten kunnen zich volledig vinden in hetgeen de raad van de 
gemeente Steenbergen bij de vaststelling van hét bestemmi ngsplan 
heeft overwogen. Appellanten doelen hierbij met name op pnderdèel D 
vani het (bijgevoegde) raadsbesluit, waarbij de zienswijzen van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn weerlegd. Qnderdeel D 
van het raadsbesluit maakt integraal onderdeel uit van dit beroepschrift. 
Appellanten verzoeken U het daarin gestelde hier afs woordelijk 
herhaald en ingelast te beschouwen. Voor zover nodig worden de 
stellingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant nadrukkelijk 
ontkend en betwist. 



9:31 HP L A S E R J E T - F A X •165343916 p a g . 

I 1 1 Marcus Consultancy BV 

Ruimtelijk beleid. 

In het bestemmingsplan zijn de relevante beleidskaders uitgebreid 
uiteengezet. Het bestemmingsplan, met inbegrip van het weggetoetste 
bouwvlak, past geheel binnen de rijks-, provinciale en gemeentelijke 
ruimtelijke kaders. Meer in het bijzonder doelen appellanten daarbij op 
de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening, zoals deze op 20 juli 2010 door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is vastgesteld en de op 17 
december 2010 door Provinciale Staten van Noord-Brabant 
vastgestelde Verordening Ruimte Noord-Brabant 2011. In paragraaf 
2.2. van de toelichting op het bestemmingsplan is aan dit provinciale 
beleidskader uitvoerig aandacht geschonken. Appellanten stellen zich 
op het standpunt dat de bestreden reactieve aanwijzing strijdig is met 
dit provinciale beleidskader. Anders dan in het bestreden besluit is 
gesteld, laat dit provinciale beleidskader één extra woning op de 
planlocatie wel degelijk toe. 

Het bestemmingsplan is in ontwerp ter visie gelegd op 8 november 
2010. De Verordening Ruimte Noord-Brabant 2011 was op dat moment 
nog niet door Provinciale Staten van Noord-Brabant vastgesteld. 

De gronden van het beroep. 

Sedert de invoering van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 is 
de reactieve aanwijzing een nieuw instrument dat Gedeputeerde Staten 
kunnen toepassen na de vaststelling van een bestemmingsplan. Door 
middel van een reactieve aanwijzing wordt dan een onderdeel van het 
bestemmingsplan (in dit geval de aanduiding "bouwvlak" ten 
noordoosten van het bouwvlak voor de reeds aanwezige woning 
Hoogstraat 40), buiten werking gesteld. De reactieve aanwijzing is 
bedoeld als vangnet- of noodrembevoegdheid en mag dus niet worden 
aangewend als een verkapt goedkeuringsrecht. In artikel 3.8 lid 6 van 
de Wei op de Ruimtelijke Ordening is een dubbele motivering 
voorgeschreven. Öp de eerste plaats dient te worden aangegeven welk 
provinciaal belang dé aanwijzing noodzakelijk maakt. Op dé tweede 
pjaats dient te worden aangegeven welke feiten, omstandigheden en 
overwegingen de provincie beletten om andere bevoegdheden te 
gebruiken om hun belang te beschermen. 
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De reactieve aanwijzing dient ter correctie van besluitvorming van 
lagere overheden die een hoger belang doorkruisen. Seriële 
aanwending van de reactieve aanwijzing voor borging van bestuurlijke 
afspraken of beleidsregels), vastgelegd in nota's of visies, past niet in 
het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening. Daartoe kunnen andere 
bevoegdheden worden uitgeoefend. Appellanten stellen zich op het 
standpunt dat de bestreden aanwijzing in strijd is met artikel 3.8 lid 6 
van de Wet ruimtelijke ordening. Bovendien ontbeert de bestreden 
aanwijzing een draagkrachtige motivering om reden dat niet, althans 
onvoldoende, is aangegeven op welke wijze het provinciale belang 
wordt geschonden. Bovendien is niet, althans onvoldoende 
aangegeven welke feiten, omstandigheden en overwegingen de 
provincie hebben belet andere bevoegdheden aan te wenden. De 
bestreden aanwijzing komt hiermee op gespannen voet met de 
motiveringsplicht, zoals deze is verwoord in artikel 3:46 van de 
Algemene wet bestuursrecht. 

3.2 In de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2011 worden specifieke 
provinciale belangen verwoord. Het is vervolgens aan de gemeente om 
dit door te vertalen naar het bestemmingsplan, waarbij ook lokale 
afwegingen een rol mogen spelen. Bij het leggen van bestemmingen en 
het uitvaardigen van regels, komt aan de raad in zijn hoedanigheid van 
planwetgever een grote mate van beoordelings-en beleidsvrijheid toe. 
Voor de bestuursrechter kan er uitsluitend aanleiding zijn het 
bestemmingsplan te vernietigen indien de procedure niet goed is 
toegepast of indien er anderszins in strijd is gehandeld met een goede 
ruimtelijke ordening. Hiervan is echter niet gebleken. De bestreden 
aahwijzing had dan ook naar het oordeel van appellanten niet gegeven 
mogen worden. 

3.3 Zoals gezegd is de Verordening Ruimte op 17 december 2010 door 
Provinciate Staten van Noord-Brabant vastgesteld eh vervolgens op 8. 
maart 2011 in werking getreden. Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant hebben zich fjp het standpunt gesteld dat 
haast Hoogstraat 40 in strijd komt met artikel 11.1 van de Verordening 
Ruimte. Op het moment dat het bestemmingsplan ter visie werd gelegd, 
te weten op 8 november 2010, had de Verordening Ruimte nog geen 
rechtskracht. Het is dan ook rechtens onjuist om op déze basis Het plan 
voor wat betreft de extra woning te wijzigen. 
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Bij brief van 6 augustus 2010, kenmerk 1698553/1713897, hebben 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een reactie gegeven op het 
voorontwerp van het bestemmingsplan. Deze reactie rept met geen 
enkel woord over de extra woning waarop de door appellanten 
bestreden reactieve aanwijzing ziet. De reactieve aanwijzing komt dan 
ook in strijd met het vertrouwensbeginsel en het beginsel van 
rechtszekerheid. 

3.4 De bestreden reactieve aanwijzing geeft blijk van een onjuiste afweging 
van belangen. Anders dan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
stellen, komt de extra woning niet in strijd met provinciale belangen. Er 
is slechts sprake van één solitaire woning, pal naast een reeds 
bestaande woning. De bestreden reactieve aanwijzing komt dan ook in 
strijd met het bepaalde in artikel 3:4 lid 1 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Zoals gezegd moet daarbij betekenis worden toegekend 
aan het feit dat de reactie in het kader van het vooroverleg op geen 
enkele wijze rept over de extra woning. 

3.5 Speerpunt van het provinciaal beleid is ontstening van het buitengebied 
en het opschonen van overtollige bebouwing. Dit is nu juist waar het 
hier om gaat. De extra woning is geprojecteerd op een plaats waar zich 
een oude stal bevindt, waarin nota bene ook nog asbest is verwerkt. 
Door het verwijderen van de stal en het terugbouwen van en woning, 
wordt Zonder meer een ruimtelijke kwaliteitswinst geboekt. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben dit in hun reactieve 
aanwijzing miskend. 

3.6 Als gevolg van het planologisch inpassen van de vier 
compensatiewoningen, is wel degelijk sprake van een stedelijk gebied, 
In ieder geval moét het er voor worden gehouden dat de extra woning is 
geprojecteerd binnen een bebouwirigslint. Er is dan ook geen enkel 
beletsel aanwezig om de extra woning mee te nemen in dé 
planprocedure voor vier compensatiewoningen, zoals in casu is 
geschied. Provinciale belangen spelen daarbij geen enkele, althans een 
sterk ondergeschikte, rol. 
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Conclusie. 

Appellanten zijn van mening dat de door heb bestreden besluiten niet in stand 
kunnen blijven. Appellanten concluderen dan ook tot gegrondverklaring van hun 
beroep, vernietiging van de bestreden besluiten, een en ander onder verwijzing van 
verweerders in de kosten van de procedure. 

.V. n 

J.M. Ma 
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voc* net «prtchten van eventuele nieuwe lichtmasten, anders dan ter van vervanging van de 
huidig* llcrttntasiefl&op grond van de wabo/Bssluit omgevlngsredit een omgevingsvergunning 
vereist iVofgéowi het vigerende bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte Van 'andere 
bouwwerken^ waaronder: lichtnias^^m een 
rhaxiniale hoogte ver» 3 tot lichthinder voor bestaande en de beoogde 
wciniitgbóuwon^lckeling. Er zal, voorafgaand aan plaatsing van lichtmasten een 
lichtoiiderzoefcv^ op een optimale verlicrtflng van de velden en 
maximale afscherming van de omgeAting. Op die basis wordt een veldvetflchtingsinstallatie 
geplaatete«mtórm de bepalingen -van de Wabo/Besluit omgevii^Brecht De voorgenomen 
ontwiWteltrig vorm derhalve geen belemmering voor de uitbreidlhgsmogétljkbeden van het 
sporWeldaandeHoonjstraat 

12) De gehJa^sbe^^ng voor d^ Het vervangen van een stiller 
wegdek te een oplossing. Hier wordt niet vopr gekozen omdat tie ondeitwudskosten voor de 
gemeente te hoog worden Waarom brengt de gemeente deze kosten niet voor rekening van de 
orwNpWaar egtgiiea^ ^ 
Dez^jzjsnsiÉi^ de gelijktijdig met dit ontwerpbestemmingsplan 
gevoerde hogere waaioenrKoc^um Wet getuidWnder). Omdat de 
eigehirijs®^ 
2^KW0Tf^psMn^ ib^ 
heeftier:^ 
vast teistelténiénMiei ^ we^en^met de aanleg van eéi» « « 1 ^ met 

de o n t ^ l ^ is aeafwefing gemaakt 
/ de kosten en hét effect. Dit is een beleidsjteuze waarvan de gemeente 

ŵaaFblj de ®e^neente enige beleidsvrijheid geniet; maar* waar bet 
yié-*4tiufttiSi&fa door Indiener aangedragen 
Ojp & j r t ^ Deze zienswijze gééft dan ook 

van het plan. 

verhaal van 
tussen de 
gebruik 

biedt 

D) Rrovtr^ No<)rd-Brabent 

t rfm ook stryétgmid mef tte negating ten aanzien 
van ̂ wsoâ *̂ ^ zoals op^mmen kt artikel *l 1 van de 
^emro^ingRamfteeffoyfngte 
Wij nemer* aan oa^ Jndteraer vérw$st naar de Vf welke op 17 december 201Q is vastgesteld door 
Provinierélte Söïtert en op 8 maart 2011 In wertdng Isoetreder*. In de Vr is Inderdaad een artikel 
11.1=. ogenomen. Echter, deze l^gellng had op 8 november 2010, het moment dat bet 
cmtwerpbestemrnir^^ De regeling 
had eueen WêimNA0$ÊfJ^ r^emrjer 2010 irwerking was 
QHntfrrtitfiafrto éêé^è^mmim^m^ mammon » wef l f^^fBbjsdën; l« bet 
rechtens or^ü^onrop de*e bas&batpjaft^^watbe&e^^ 

. •,«« k * >• v '•<- h * i • 1 ~ > }< 
In de VR1 die op 23 april 2010 is vastgesteld door Provinciale Statemen op,1 juni 2010 
inwerking ia;getrette«, ^tq^-m^a^M^^^w^m-^n wet eett̂ nsseHrW'teffraejizlen van 
ï¥one ivby i ten^ #ajs|teze fi» ari**» 11.1» v a r ^ ^ ^ d p e q é m e f » . 
r^ze reoelingyé z ^ van 
het mm^^m^B^mn^^S- kmt*»AW*a& g a b ^ f c M i^r r1ón^^WK~' heeft 
de gemeente zodoende niet gesrrtlcipeerd. 

In dit geval la ds^rneerjte van mening dat niet in strijd met de regelgeving van de provincie is 
getande*!. De intr̂ Wwcfc* zierowfyse gjseft dan ook geen aanleiding tot aanpassing van het 
plan dan wel een gewijzigde vaststelling voor dit onderdeel. 

Op 1 januari 2011 is de Structuurvtsie ruimtelijke ordening Noord-Brabant in werking getreden. 
P r o v i d e Staten r»bb̂ ^̂ ^ * p &%mqbai-, 2010 vastgesteld. Op het moment van terinzage 
leggtr^ ven rilt plan, & november 20 tO, was dit beleid niet 1nwerlciftg:getrédein en kon en mocht 
en heen de gemeente Wer filet op geanticipeerd. 
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De vijfde woning is toegevoegd» nadat de eigenaar van Hoogstraat 40, die niet op de 
inloo|»votid *n hier sehrifteiyk om verzocht De eigenaar had al 
eerder;tie*raagd omadêtstai fc^ zorgwonlng voor de ouders 
tefugté bouwen, ^ penseel 4 
royalos nieuwe, woningen gepland zijn om <toor stallensloop elders *n? Bnatiant een 
kwaliteitsverfceterî ^^ vonden zij dit zeer navrant In nader overleg met de 
Ontwit^togstna^ daarom besloten^ de 
vier fiuirn^^ en een peguflere woning Ie ontwikkelen; Hiervoor is een 
overeaitoorj^ verplichtingen. Zodoende Is 
coriiracÉiwl vastgâ  reguliere woning en vier 
RuirnteHwor-Ruim^ Deze overeenkomst is gesloten» in tiet kader van de 
kwaliteiitisved^ering van het buitengebied en in het bijzonder de bebouwingsconcentratie 
HoogStje^ 

voldoen. 

Naast het terugverdienen van het geld dat aan de sloop van stallen is uitgegeven kent de 
Ontwikkelingsmaartschappij namelijk als doelstelling het reallsemn van extra ruimtaJijkê  
door het faseren van hoogwaardige woningbouw in kemrandzones of bebotiwlngsGkistórs in 
het bwiteiigisolad^^fiiEoviiidebealbitr van Wooro^Biabant liieeft in het verleden het initiatief 
genofflienî tQtaBea pubHekprivate samenwerking om de zogeheten^Jp&rane^^ 
van teovemeid uit t* voeren. Veestallen «lopen en daarvoor in de plaats aan de rand van 
steden Jjouwkavels ontwikkelen* ^ 
zorgen., Het onderhavige plan ie oen ontwikkeling die aan deze doelstellingen reent doet. 

Overigens wordt op de locatie aan da Hoogstraat 40 een stal gesloopt en daarvoor to 
een wojjlngsoogarteht In deze zin vindt dan ook een atefcére mate van kv^teitsverbeterlng 
plaatójOwleitooJieiT dat zowel de reguliere woning als oottde Humite^^ 
landschappelijk worden Ingepast, wordt in de regels een e*tt8 #oorwaajda toegevoegd. De ^ 
vergunning kan dan pas worden verleend als er een goedé: lanoaGnap̂ elifke inpassing is 
gegarandeerd en derhalve een goedgekeurd Inrichtings- en t«sjMantWg^ bij de 
gemeente. Hjermee willen wij de kwaliteit van de bebouwingsconcentratie borgen en de 

1 garanderen. Tevens wordt op deze wijs» aan de doelstelling ya^ de 

aah wazig is. 
al beleid 

ArobtRttah/e 
De welstandscommissie heeft gavmagtimfo 
ontw&ptoestoirnntogspfan was 
De beetdkwailtej^aragreaf Is op liastsj v m nai 

(4.3) zoals die in het 

Op 

OHo^^7^w^dS^eWh^itg 0&&t am emissie in tie laatste zin van 4e eerste alinea (over de 
data on 

gelet op artflceJ gUMid 1 onder * van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht; -

Aas luit onder verwijzing naar de hiervoor opgenomen afwegingen: 

1. de mdNhers va.n^« zienswijzen onder A tot an met D, over net kenbaar maken van hun 

Z iKWfdstuk 3;3.3 van te toelichting te wijzigen op basta van zienswijze B door het woord 
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MACHTIGING 

*fa%imé en a V N * & V l a g e n , 

de heer HJ M Marcus handelende onder de naam M arcu? Consultaries 8.V., te 
machtigen om voor en namens hen beroep in te stellertt#getï nét fceskifc v#n 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 26 juli 2Ü$%$wwn&!k 
C203879Z/2779476 inhoudende het geven van een aaowilanö t^en het 
bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Hoogstraat VVelitó^ 
besluit van de raad van de gemeente Steenbergen van3ttfunf2&1 i td gêWpgde 
vaststelling van genoemd bestemmingsplan 

Deze macntigtng omvat tat opstellen van tiet beroep 

vemchten van ai hetgeen in net belang van de proced 
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MACHTIGING 

de heer H J M Marcus handelende onder de naam Marcus Consultancy BV. te 
machtigen cm voor en namens hen beroep in te stellen tegen het beseft van ' 
Gedeputeerde-Staten van Noord-Brabant van 26 juli 2011 ïfèmmk 
C2038792/2779476 inhoudende het geven van een aanwijzing tegen het 

% -besterrtmmgsplan 'Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberf" ais^&tegef) het 
besluit van de raad var de gemeente Steenbergen van 30 hm fflfrl tot ge wtiziade 
vaststelling van genoemd bestemmingsplan 8 J ^ 

teze machtiging omvat het opstellen van fetbefoepscr 

verrichten van al heigeen in het belang van de p r n j H 
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