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

RAAD VAN STATE 
INGEKOMEN 

ii 8 OKT 2011 
ZAAKNR. 

AAN: 'IQ 
BEHANDELD: DD: 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 het 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 het bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte 
Hoogstraat Welberg" gewijzigd vastgesteld. Cliënten kunnen zich nadrukkelijk niet 
met deze besluiten verenigen. Ter sauvering van de rechtsmiddelentermijn stel ik 
dan ook hierbij voor en namens cliënten pro forma beroep in tegen 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 
toekomen van de Staatscourant van 2 september 2011, nummer 15922. 
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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. 

jachtend, 
ConsjkrffancvNjJ.V. 

H.J.M. Marcus 
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Aan: Raad van State 
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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 C2038792/2779476, 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 en 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 hiervoor genoemde besluiten. Het beroep tegen de reactieve aanwijzing 
is geregistreerd onder zaaknummer 201111028/1/R3. Het beroep tegen het 
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 uw aandacht te brengen. 
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Algemeen. 

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. 

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 Steenbergen 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. 

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

Appellanten kunnen zich volledig vinden in hetgeen de raad van de 
gemeente Steenbergen bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
heeft overwogen. Appellanten doelen hierbij met name op onderdeel D 
van het (bijgevoegde) raadsbesluit, waarbij de zienswijzen van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn weerlegd. Onderdeel D 
van het raadsbesluit maakt integraal onderdeel uit van dit beroepschrift. 
Appellanten verzoeken U het daarin gestelde hier als woordelijk 
herhaald en ingelast te beschouwen. Voor zover nodig worden de 
stellingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant nadrukkelijk 
ontkend en betwist. 
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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 Wet op de Ruimtelijke Ordening is een dubbele motivering 
voorgeschreven. Op de eerste plaats dient te worden aangegeven welk 
provinciaal belang de aanwijzing noodzakelijk maakt. Op de tweede 
plaats 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 beleid(sregels), 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. 

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 
aanwijzing had dan ook naar het oordeel van appellanten niet gegeven 
mogen worden. 

Zoals gezegd is de Verordening Ruimte op 17 december 2010 door 
Provinciale Staten van Noord-Brabant vastgesteld en vervolgens op 8 
maart 2011 in werking getreden. Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant hebben zich op het standpunt gesteld dat een extra woning 
naast 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 deze 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. 

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. 

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. 

Als gevolg van het planologisch inpassen van de vier 
compensatiewoningen, is wel degelijk sprake van een stedelijk gebied. 
In ieder geval moet het er voor worden gehouden dat de extra woning is 
geprojecteerd binnen een bebouwingslint. Er is dan ook geen enkel 
beletsel aanwezig om de extra woning mee te nemen in de 
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. 

B.V. 
gachtend, 


