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Bekendmaking ontwerp structuurvisie

Ontwerpstructu u rvisie
Steenberaen - 27/1/2012 - 9/3/2012
Eindatum: 9/3/2012
Locatie:
Ontwerp structuurviste gemeente Steenbergen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;
maken

bekend:

I. dat op grond van artikel 3 4 van de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 2 4 van de Wet
ruimtelijke ordening ter inzage ligt de ontwerp structuurvisie voor het grondgebied van de
gemeente Steenbergen'. De structuurvisie geen op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de
gewenste ruimtelijke inrichting van de gemeente voor de lange en middellange termijn (15- 20
jaar). Een structuurvisie vormt een belangrijke leidraad voor het nemen van concrete ruimtelijke
beslissingen, waaronder begrepen het opstarten van een bestemmingsplanprocedure. De
structuurvisie bevat weinig nieuw beleid en is gestoeid op de eerder vastgestelde gebiedsvisle
Steenbergen (29-11-2007), de dorpsontwikkelingsplannen en andere reeds vastgestelde
gemeentelijke sectorale beleidsdocumenten.
II. dat het betreflende ontwerp van 30 januari 2012 tot en met 12 maart 2012 voor iedereen ter
inzage ligt:
a. in het gemeentehuis. Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
b. op de website www.ruimteljkepiannen.nl.
Om u te informeren over de onteerp Structuurvisie «orden op 13 februari en op 8 maart 2012
bijeenkomsten georganiseerd in het gemeentehuis van de gemeente Steenbergen aan Buien
de Veste nr 1. Vanaf 19:30 uur berst u welkom op het gemeentehuis.
III. dat binnen voornoemd termijn iedereen zijn zienswijze schriftelijk kenbaar kan maken bij de
Gemeenteraad, Postbus 6,4650 AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk mondelinge
zienswijzen in te dienen, hiervoor kunt u contact opnemen met de heer drs. M. Meulblok
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.
Steenbergen, 27 januari 2012
Burgemeester en wethouders van Steenbergen
Hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,

Bekendmaking voorbereiding structuurvisie

Voorbereiding
Structuurvisie -14/3/2011 -25/4/2011
Eindatum: 25/4/2011
Locatie: 4652GA1
Vooraankondiging voorbereiding structuurvisie gemeente Steenbergen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen geven overeenkomstig artikel
1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening kennis, dat zij voornemens zijn een structuurvisie
voor de gehele gemeente Steenbergen voor te bereiden. In de structuurviste worden de
hoofdlijnen van het toekomstig ruimtetijk voor de lange en middellange termijn weergegeven.
Deze ruimtelijke toekomstvisie is gestoeld op de eerder vastgestelde gebiedsvisie Steenbergen
en vormt de basis voor de gemeentelijke gebiedsontwikkeling.
Over dit voornemen worden nog geen stukken ter visie gelegd. Er kunnen ook nog geen
zienswijzen naar voren worden gebracht. Er worden geen onafhankelijke instanties In de
gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.
Te zijner tijd zal de mogelfkheid bestaan om een zienswijze te geven met betrekking tot de
ontwerpstructuurvisie . Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
- Dhr. M. fvïeulblok (0167-543414 - m.meuibtok@oemeente-steenberoen.n»
- Dhr K. Kerstens (0167-543391 - k.kerstens@Qemeente-steenbenoen.nn
Steenbergen, 10 maart 2011
Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen
Hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

A.A.AJ. van Loon
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Ontwerp-structuurvisie gemeente Steenbergen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;
maken

bekend:

I. dat op grond van artikel 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 2.4 van de Wet
ruimtelijke ordening ter inzage ligt de ontwerp-structuurvisie voor het grondgebied van de
gemeente Steenbergen'. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de
gewenste ruimtelijke inrichting van de gemeente voor de lange en middellange termijn (15¬
20 jaar). Een structuurvisie vormt een belangrijke leidraad voor het nemen van concrete
ruimtelijke beslissingen, waaronder begrepen het opstarten van een
bestemmingsplanprocedure. De structuurvisie bevat weinig nieuw beleid en is gestoeld op
de eerder vastgestelde gebiedsvisie Steenbergen (29-11-2007), de
dorpsontwikkelingsplannen en andere reeds vastgestelde gemeentelijke sectorale
beleidsdocumenten.
II. dat het betreffende ontwerp van 30 januari 2012 tot en met 12 maart 2012 voor iedereen ter
inzage ligt:
a. op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
b. op de website www.ruimteliikeplannen.nl:
c. www.qemeente-steenberqen.nl
Om u te informeren over de ontwerp Structuurvisie worden op 13 februari en op 6 maart
2012 bijeenkomsten georganiseerd in het gemeentehuis van de gemeente Steenbergen
aan Buiten de Veste nr 1. Vanaf 19:30 uur bent u welkom op het gemeentehuis.
dat binnen voornoemd termijn iedereen zijn zienswijze schriftelijk kenbaar kan maken bij de
Gemeenteraad, RösTrJOs^ 4650 AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk mondelinge
zienswijzen in te/dienen, hiervoor kunt u contact opnemen met de heer drs. M. Meulblok
van de afdeling ^uirnttelijke Ontwikkeling.
Steenbergen, 2' januari 2012
Burgemeestei
thoudejs-iran Steenbergen
Hoofd afdeling
e Ontwikkeling,
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Betreft: voorlopig ontwerp structuurvisie kern Steenbergen en Welberg
Geachte heer, mevr.
Hierbij willen wij bezwaar aantekenen tegen het voorlopige ontwerp, betreffende
uw tekening van 22 december 2011. Ons bedrijf, welke ligt aan de Drielindekensweg
5 is volledig doorsneden door de komst van de A4. Onze huiskavel is voor een groot gedeelte
hierdoor komen te vervallen. De overgebleven gronden aan het bedrijf gelegen, liggen in het
gebied, welke in de tekening is gearceerd met nr. 4, met bestemming uitbreiding
Westland/giastuinbouw en met nr. 2, met bestemming uitbreiding Renierpolder/werken.
Als deze plannen doorgaan, zoals u deze zo beschrijft wordt onze bedrijfsvoering op deze
locatie voor ons door u onmogelijk gemaakt, in uw zienswijze schrijft u dat we zuinig moeten
zijn op onze goede kleigronden. De gronden gearceerd met nr. 2 en 4 zijn van zeer goede
kwaliteit, uitermate geschikt als akkerbouwgrond. Daarbij komt dat het open landschap
volledig komt te vervallen met de komst van een glastuinbouw- en industriegebied.
Na inzage van deze brief, zouden wij graag een reactie van u ontvangen. Dit kan ook per
e-mail. Ons e-mail adres is: anton.mts(5>hetnet.nl.
In afwachting van uw reactie, tekenen wij,
Hoogachtend,

A.C.PM. Antonissen namens
Ante-nissen VOF
Drielindekensweg 5
4651 PG Steenbergen

Verslag
Datum
Tijd
Lokatie
Onderwerp

Mondelinge zienswijze woningstichting Stadlander ontwerpstructuurvisie
29 februari 2012
9:30 uur
gemeentehuis Steenbergen
Ontwerp structuurvisie

Aanwezig

Namens woningstichting Stadlander:
De heer J. Den Boer, adviseur juridische zaken
Namens gemeente Steenbergen:
De heer M. Meulblok, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling

Afwezig

1. Hoe wordt omgegaan met de overcapaciteit van woningbouwlocaties en hoe wordt Stadlander hierbij
betrokken?
2. Kan en wil de gemeente verkoop van huurwoningen verbieden?
3. De woningstichting is van mening dat de locatie Schootvelden een ontwikkellocatie is met
onderscheiden vermogen ten opzichte van de uitbreidingslocatie(s). Stadlander wil de locatie
Schootsvelden niet uitsluiten als ontwikkellocatie..
4. Wat is de toekomstvisie op de ontwikkeling van voorzieningen? Hoe zorgt de gemeente er voor dat
middelgrote winkels als trekker binnenhaalt om de binnenstad te versterken? Gelet op de veranderende
bevolkingssamenstelling zouden wij graag zien dat beleid m.b.t. het algehele voorzieningenniveau,
derhalve niet alleen ten aanzien van winkels, wordt ontwikkeld
5a. In de uitvoeringsparagraaf ontbreekt een onderscheid tussen reguliere ontwikkelingen (commercieel)
en ontwikkeling in het kader van sociale woningbouw. De vraag is of een volledig onrendabele investering
ook de ambtelijke kosten voor een plan dient te dragen?
5b. Hoe wordt omgegaan met sociale woningbouw in combinatie met gronduitgifte en extra bijdrage van
€ 6,- in kader kwaliteitsverbetering?
5c. In de uitvoeringsparagraaf is alleen maar aandacht voor de financiële aspecten en dan met name het
kostenverhaal, In de uitvoeringsparagraaf ontbreekt op welke wijze de gewenste ontwikkelingen worden
gefinancierd, Voorts ontbreekt een fasering/prioriteitstelling ten aanzien van de ontwikkelingen. In de visie
in het algemeen en de uitvoeringsparagraaf in het bijzonder wordt te weinig duidelijk gemaakt welke
ontwikkelingen door de gemeente als kaders/toelaatbaar worden gezien en welke ontwikkelingen
daadwerkelijk, en op welke wijze worden nagestreefd.
6. In geval van herstructurering en verdunning wil de woningstichting wel graag zien dat er een directe
koppeling wordt gemaakt tussen de ontwikkellocatie en de herstructureringslocatie. De woningstichting
wil voorkomen dat een ander profiteert van een door hun gemaakte onrendabele investering om tot
verdunning over te gaan.
7. Voor de locatie Maria Regina is door Stadlander gerekend met een sloop en nieuwbouwvariant.
Nieuwbouw van levensloopbestendige betaalbare huurwoningen voor senioren. Hoe gaat de gemeente
hiermee om.

8. De kernkaart Nieuw-Vossemeer klopt niet. Het plangebied van het centrumplan is onjuist gearceerd.
De woningen van de hofjes zijn niet aangemerkt als plangebied.
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College van Burgemeester en Wethouders
van Steenbergen
Buiten de Veste 1
4652 G A Steenbergen

Dinteloord, 7 maart 2012
Geacht College,

Op 27 januari 2012 heeft u het ontwerp Structuurvisie gepubliceerd en ter inzage
gelegd van 30 januari 2012 tot en met 12 maart 2012. Wij willen in deze brief de
zienswijzen van de Stichting Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland graag aan u
kenbaar maken.
1. In het ontwerp Structuurvisie is geen vermelding van de verbetering van de
passantenhaven in de kom van Dinteloord alsmede de verbetering van het
toegangskanaal naar de passantenhaven. Wij dringen er op aan dit alsnog in
de Structuurvisie op te nemen. Zie: 'Visie Waterrecreatie - Steenbergen
Waterparel van West-Brabant pagina 24 onder punt 7 en 8. Zie verder' Visie
Landrecreatie Steenbergen - tussen wal en water" pagina 24 (de Water- of
Suikerpoort) en 'Implementatieprogramma 2008-2018 behorend bij de Visie
Steenbergen Waterrecreatie - Steenbergen de waterparel van West-Brabant
pagina 14 punt 12. onder paragraaf 4.2.3 (Havenkom Dinteloord).
Voorts verdient het aanbeveling aan de recreatieve mogelijkheden van de
passantenhaven de realisatie van camperplaatsen toe te voegen.

2. Op pagina 16 van het ontwerp Structuurvisie staat aangegeven:
Ook hier is het denkbaar dat functiewijzigingen plaats vinden tussen de bestaande kern
Dinteloord en de A4 en kan ruimte worden geboden voor lokaal gebonden bedrijven, horeca
(hotel, restaurant en/of pension) of woningbouw (bijvoorbeeld ruimte voor ruimte), of een
combinatie van genoemde functies.

Wij nemen aan, dat het hier om het gebied gaat ten oosten van de kern
Dinteloord tussen de Molendijk en de Noordlangeweg. In bijlage 2 bij het
ontwerp Structuurvisie (Wonen) wordt echter nergens de mogelijkheid
genoemd om in dit gebied woningen te bouwen. In de Woonvisie 2007 wordt
Secretariaat:
Mevr. P.M.Don
Steenbergseweg 47
4671 BD DINTELOORD

Telefoon: 0167-528003
info@dorpsraaddinteloord.nl
Inschrijving K.v.K. 20108246
Bankrekening 14.87.44.907

in bijlage 4 onder A. vermeld dat woningbouw aan de zuidzijde van Dinteloord
(tussen Molenkreek en Noordlangeweg) niet wenselijk is:
Daarnaast ga je op deze locatie over de Molenkreek heen, wat in stedenbouwkundig,
planologisch opzicht niet echt gewenst is.

Onze conclusie is dat dit dus evenzeer voor de oostzijde (tussen Molenkreek
en Molenweg) geldt.
3. In het ontwerp Structuurvisie wordt in paragraaf 4.7.2. 'Beleid - Verkeer de
aanleg van een rustplaats, de vestiging van horeca en de mogelijkheid van
een verkooppunt voor motorbrandstoffen ('benzinepomp') genoemd. Op de
overzichtskaart staat als zoeklocatie het gebied ten oosten van de kern
Dinteloord tussen Molendijk en Noordlangeweg aangegeven. Volgens ons dit
een ongelukkige keuze:
a. de cumulatieve geluidscontour van 55 dB van het (toekomstige) geluid
van de A4 en de windturbines loopt nu al ongeveer halverwege het
gebied tussen Molendijk en Noordlangeweg (zie bijlage 9 - bijlage 4
MER bij het ontwerp wijzigingsplan Windpark Zuid-Dintel). Aanleg van
een rustplaats c.q. benzinepomp zal er voor zorgen, dat met name het
verkeer dat deze locatie bezoekt voor extra geluid zorgt dat in
westelijke richting 'opschuift' in de richting van de woningen westelijk
langs de Molenkreek en er dus mogelijk geluidshinder zal ontstaan
boven de norm.
b. uit oogpunt van verkeersveiligheid lijkt het ons ook uiterst onverstandig
om vlak voor de afrit komend vanuit noordelijke richting extra op- en
afritten te creëren voor bovengenoemde locatie. Wij wijzen er in dit
verband op dat Rijkswaterstaat ook de afrit naar de Molendijk heeft
opgeheven in verband met de verkeersveiligheid.
De locatie zou beter zuidelijker gekozen kunnen worden, b.v. te zuiden van
de Noordlangeweg.
1

4. In dezelfde paragraaf wordt kort gerefereerd aan de vrachtwagenproblematiek
in Dinteloord. Recentelijk is daar een onderzoek naar verricht en een rapport
gepubliceerd, dat ook op een informatieavond op 7 februari 2012 door het
gemeentebestuur gepresenteerd is. Wij hebben begrepen, dat er eerst nog
een onderzoek gedaan zal worden naar nut en noodzaak o.a. door de
verkeersbewegingen voor en na realisatie van de Symbiose te monitoren.
Het is volgens ons zinvol de problematiek van het vracht- en landbouwverkeer te
splitsen in 2 componenten:
a. het vrachtverkeer met bestemming Dintelmond. In overleg met de
gemeente Moerdijk en Rijkswaterstaat (bebording) is het wellicht mogelijk
Secretariaat:
Mevr. P.M.Don
Steenbergseweg 47
4671 BD DINTELOORD

Telefoon: 0167-528003
info@dorpsraaddinteloord.nl
Inschrijving K.v.K. 20108246
Bankrekening 14.87.44.907
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vrijwel al het vrachtverkeer komend vanuit het zuiden via de afslag
Willemstad te 'dwingen' bijvoorbeeld door adequate bewegwijzering langs
de A4.
b. het vracht- en personenverkeer met bestemmingen ten noorden van de
kern Dinteloord (jachthaven, Dintelpark). Dit verkeer zou misschien via een
westelijke ontsluiting geleid kunnen worden. Deze optie is nog niet
onderzocht.
5. In paragraaf 5.3 'Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie Steenbergen' wordt
onder het kopje 'Kostenverhaal & kwaliteitsverbetering van Steenbergen'
aangegeven, dat er o.a. uit de realisatie van de windturbines bijdragen aan de
kwaliteitsverbetering van het Steenbergs landschap zullen worden geleverd
uit de gelden die hiervoor eenmalig beschikbaar zullen zijn. Wij dringen er op
aan dat deze gelden niet alleen besteed worden aan projecten buiten het
gebied van de voormalige gemeente Dinteloord, maar ook in de directe
omgeving van de kern. Een aantal mogelijkheden:
a. verbetering van het krekencomplex gevormd door Barend en
Potmarkreek inclusief aanleg van wandelpaden
b. aanleg van wandelpad langs de zuidzijde van de Molenkreek
(onderdeel van een ommetje)
6. Wordt het hoofdstuk 6. 'Maatschappelijke uitvoerbaarheid nog ingevuld
alvorens het ontwerp structuurvisie wordt aangeboden aan de gemeenteraad?
Wordt hierin vermeld welke maatschappelijke organisaties betrokken zijn
geweest bij de totstandkoming en wat hun inbreng is geweest?

Namens de Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland
H.A.Tampoebolon - voorzitter

Secretariaat:
Mevr. P.M.Don
Steenbergseweg 47
4671 BD DINTELOORD

Telefoon: 0167-528003
info@dorpsraaddinteloord.nl
Inschrijving K.v.K. 20108246
Bankrekening 14.87.44.907

Aan:

De Gemeenteraad van Steenbergen
Postbus 6
4650AA Steenbergen

Van:

T.C. Knop
Drteltndekemweg 2
4651PG Steenbergen
Tel: 0612649780
Email: -tv <• co'j
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Zienswijze ontwerp-structuurvisie gemeente steenbergen

Datum: 7 maart 2012

Geachte dames en heren,
8ij deze wil ik mijn zienswijze indienen betreft ontwerp-structuurvisie gemeente steenbergen.
En dan met name uitbreiding kassengebied Westland(zachte plannen nr4) en uitbreiding
reinierpoider 2 (zachte plannen nr 3).
gr wordt binnenkort op korte afstand achter mijn woning een snelweg aangelegd. Daar zal ik de
nodige overlast van krijgen, waar niets aan gedaan wordt. Als de plannen die de gemeente heeft met
de polder tussen steenbergen en de nieuwe snelweg, werkelijkheid worden. Dan kom ik in plaats
var» vrij in de polder, tussen de snelweg en de kassen te wonen. Hier maak ik dus bezwaar tegen.
De uitbreiding kassengebied Westland is niet nodig. Er is in Dintefoord een nieuw kassengebied in
ontwikkeling, wat ruimte genoeg biedt.
Het gebied ten westen van Steenbergen is nu een open polderlandschap. Hou dat zo, zou ik zeggen.

Met vriendelijke groet,

T.C Knop
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Aan de gemeenteraad van Steenbei gen

De Heen, 7-3-2012

Onderwerp: zienswijze concept structuurvisie Steenbergen

Geachte raad,
Bij deze willen wij u vragen om in de Structuurvisie Gemeente Steenbergen de tweede fase van
Jachthaven de Schapenput bij De Heen expliciet op te nemen als een van de speerpunten voor
recreatie. Deze zouden wij graag realiseren op onze grond langs de Heense haven. Verder willen wij
u vragen om op de kaart bij de structuurvisie één van de aanduidingen 'zoeklocatie jachthaven' of
'versterken bestaande jachthaven' op te nemen bij onze jachthaven.
Met vriendelijke groet,
Kees de Neve
Willem de Neve
Jachthaven de Schapenput
Oude Vlietpolderdijk 1
4655 TP
De Heen

Zienswiize Ontwerpstructuurvisïe
8 maart 2012
IC»!
Bijgaand treft u een reeks ondertekende, identieke brieven an. Hst gaat om een zienswijze op de
alreft -41i.fc bewoners/families van de
Öntwerpstruetuurvisie van de gemeen!© Steenbergen
Ugneweg en directe omgeving:
Ciraag ontvangen wij een

X201574

Adres en naam:
Ugneweg 1; F. van Te
Ugneweg 2; dhr. C. Réns
Ugneweg 3; R. van Geel
Ugneweg 4; W de Kievit
Ugneweg 5; F. Scheüema-Prir
Ugneweg 8; J. Veraart
Ugneweg 7; A. Zonnevpe
ügneweg 9; S. Bakker
Ugneweg 11; C. van der Wevgert
Ligneweg 13; T. van Zeip - H. yd Loo

Olmendreaf 1; T. Waldsehrni:
ölmendreef 2: J, van 4t
;g 17a: J. Veraart-Van i
m Lan
Westendse Lange»eg 12: H. van Zundert
[

Totaal 16 huishoudens / familie
fel Steenbergen

Contactpersonen L Geiuk, J. Veraart en W. de Kievit
p.a. Ugneweg 4
4851 SH Steenbergen

1

Gemeenteraad Steenbergen
Postbus 6
4850 A A Steenbergen

betreft; zienswijze Gotwerpstructyyrvisie

Steenbergen, 5 maart 2012

Geachte leden van de gemeenteraad,
Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de
öntwerpstruciuurvisia.
W | doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van bet glastuinbouwgebied
Westiand {op de keert nummer 4 onder het kopje Zachte plannen).
Wij zijn tegen de plannen om bet glastuinbouwgebied W e t l a n d verder uit te breiden.
Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige
glastuinbouwbedrijven in bet Westiand die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door
zich te vestigen in het A f C Hieuw-Prinsenland, öat gebied Is juist ook bedeeld voor
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant dïe elders niet meer
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen WestJandse giastyinbouwfeedriiven samenwerken en
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt,
1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westiand nu een afgerond geheel
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen.
watertoerging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, aeen enkele rol mag
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. Ma.w. de glastuinbouwsector moet deze
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid.
2. Extra kassenbouw veroorzaakt In de omgeving extra problemen met hemeiwaterafvoer.
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische
entwikkeling en geen éimtx»m® oplossing.
3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, aileen
rendabel door megakortingen op gasprpen,
4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte.
Als bewoners van het Westiand brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren.
1. Waterloop de Ugne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met
bijzondere natuurwaarden. De Westiandse polder moet mimi& bieden aan de
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ die loopt naar bet Havengebied, maar ook aan
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4.
Y
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de
aanleg van de A4 ook naar hei Wesiand en de gebieden rondom de E V Z ügne moet
worden gekeken.
3. De route Doornedijkje, Ugneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht
voor deze verbinding ale onderdeel van de aandacht voer de historische locaties en
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henrieus en Fort De Roovere).
4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstrisctuurvlsie waarbij aan wandel- en
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van
deze routes (p. 34), Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en öudland, anderzijds de
Heansepolders en het Bovensas. W | menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen
op Zoom. Ugneweg en Doornedijkje, Witte Ruiferweg fungeren nu al ais belangrijke
l » d e l | k e fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen.
5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer on^e landschappelijke omgeving
met veel oatuifn&aarden, wordt aangetast.
Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze.
Met vriendelijke groeten,

(naam, adres)

4650 A A Steenbergen

«treft: zienswijze öntwerpstrwctuurvisie
Steenbergen, 5 maart 2012

Geachte feeten van de gemeenteraad,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de
Öntwarpsiructuurvisie.
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van hat glastuinbouwgebied
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen).
Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden.
Wif vinden dat moet worden vastgehouden aan hei principe dat de huidige
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door
zich te vestigen in het A F C Niéuw-Prinsenland. Dat gebied ïs juist ook bedoeld voor
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Srabant die elders niet meer
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en
uitbreiden door te kieken voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt.
1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen {wegaanpassingen,
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, neep enkele rel mag
spelen bij het vaststellen van de struetuurvlsie. Wta..w, de giastuifibeuwseefor moet deze
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid,
2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra omriemen met hametwaierafvoer
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische
ontwikkeling en geen duurzame oplossing,.
3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen
rendabel door megakortlngen op gasprpeo.
4. Glastuinbouw levert verlies aan ufefeht op, maar ook aantasting v i n donkerte en stilte.
Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud
van een groene polder met ruim uitzieM naar voren.
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone {EVZ) met
bijzondere natuurwaarden, De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, mmr ook aan
fauna aan weerszijde van de toekomstige M .
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2. We menen rist voer ete ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege cle
aanleg van cie A4 eek naar bet Westiand en de gebieden rondom de E Y Z Ligne moet
worden gekeken,
3, De route Doornedijkje, Ugneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg
tussen Steenbergen en Bergen op Zoem historische betekenis. V¥e bepleiten aandacht
voor deze verbieding als onderdeel van de mnéncht voor de historische locaties en
relaties (oude verdedigingslinie niet Fort Henricus en Fort De Roovere).
4. We zijn blij met de benadering in de onlwerpstructiiurvlsie waarbij aan wandel- en
fietsroutes veel waarde wordt gehecht; er wordt in het algemeen gepleit voor utoouw van
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oud land. anderzijds de
Heensepolders en hef Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen
op Zoom. Ugneweg en Doornedijkje, Witte Ruiferweg fungeren nu al als belangrijke
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen.
5, Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving
met veel natuurwaarden, wordt aangetast.
Wij roepen de leden van de gsmeBnisrmé om aandacht te besteden aan onze zienswijze.

Met vrenöelffke groeten,
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Gemeenteraad Steenbergen
Postbus 8
4650 AA Steenbergen

ietreft; zienswijze Gntwerpsffuetuurvisii
Steenbergen, 5 maart 2012

Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de
Onfwerpsfruefuurvisie.
Wij doen dat op bet onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied
Westiand (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen).
W | zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westiand verder uit te breiden.
Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige
glastuinbouwbedrijven in het Westiand die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door
zich te vestigen in het A.FC Miauw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Wesiandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt.
1. Wij gaan ervan uit dat hef huidige glastuinbouwgebied Westiand nu een afgerond geheel
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen,
waterbarging etc.} Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag
spelen bij hef vaststellen van de sfructuurvisie. M a.w. de glastuinbouwsecfor moet deze
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de
vraag of het glastuinbouwgebied wei of niet mag worden uitgebreid.
2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen, met hemelweterafyeer,
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische
ontwikkeling en geen duurzame oplossing.
3. Glastuinbouw is geen duurzame, want ^eer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen
rendabel door megakortingen op gasprljzen.
4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte.
Ais bewoners ven het Westiand brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren.
1. Waterloop de Ligne Is onderdeel ven een ecologische verbindingszone (EVZ) met
bijzondere natuurwaarden. De Wesflandse polder moet ruimte bieden aan de
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan
Imm aan weerszijde van de toekomstige A4.
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2. We menen dat voor de ter beschikking komemte (extra) natuurcompensatie vanwege de
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de E V Z Ugne moet
worden gekeken .
3. De route Doornedijkje, Ugneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. W e bepleiten aandacht
voor d e i e verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en
relaties {oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere),
4. W e zijn bij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en
fietsroutes veel waarde wordt gehecht; er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van
deze .routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds tiet gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen
op Zoom. Ugneweg en Doornedijkje, Wil® Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke
landelijke flets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen.
5. WIJ vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving
niet veel natuurwaarden, wordt aangetast
Wij roepen de leden van de gemeenteraad orn aandacht te besteden aan onze zienswijze.
snde#
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Gemeenteraad Steenbergen
Postbus 8
4650 A A Steenbergen

tefrett: zienswijze Öefwerpsfrectuurvisle "
steenbergen, 5 maart 2012
Geachte leden van de gemeenteraad,
Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de
Öntwerpstruefuurvisie.
Wij doen dat op hef onderdeel waarin sprake Is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen).
Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden.
Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige
glastuinbouwbedrijven In het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door
zich te vestigen in het A F C Nieuw-Priosenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt.
1. WIJ gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen,
waterberging etc) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, cgeen..enkel®.roj. mag
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie. W.a.w. de glastuinbouwsector moet deze
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid.
2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaterafvper.
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische
ontwikkeling en geen duurzame oplossing.
3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen
rendabel door megakortingen op gaspnjzen.
4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, mmr ook aantasting van donkerte en stilte.
Ais bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren.
1. Waterloop de Ligne is onderdoet van een ecologische verbindingszone {EVZ) met
bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt nmr het Havengebied, maar ook aan
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4.

2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de
aanleg van de A 4 ook naar het Westiand en de gebieden rondom de E V Z ügne moet
worden gekeken.
3. De route Doornecüjkje, ügneweg, Haisterseweg heeft ais oude eerste verbindingsweg
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere).
4. W e l i p blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in liet algemeen gepleit voor uitbouw van
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en öudland, anderzijds de
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets» en wandelroutes tussen deze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen
op Zoom. Ugneweg en Doomedijkje,. W i i e Ruiferweg fungeren nu al als belangrijke
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen.
5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving
met veel natuurwaarden, wordt aangetast.
Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze.
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Gemeenteraad Steenberg®;
Postbus 6
4650 A A Steenbergen

tetreft: zienswijze öritwerpstruefyyrviste

steenbergen, § maart 2012
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende {extra} natuurcompensatie vanwege de
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de E V 2 Ugne moet
worden gekeken.
3. De route Doornedijkje, Ugneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht
voor deze verbinding ais onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en
relaties (code verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere).
4. We zijn blij mei de benadering in de ontwerpstructuurvlsle waarbij aan wandel- en
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van
deze routes (p. 34}. Voor recreatie en toerisme m Steenbergen z | n twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds hel gebied Dassenberg en öudtand, anderzijds de
Heensepoldars en het Bovensas. WIJ menen dat de fiets» en wandelroutes tussen deze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen
op Zoom. Ugneweg en Doornedijkje, Wftte Ruiterweg fungeren nu al ais belangrijke
landelijke fiets en wandelroutes {m ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen.
5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving
met veel natuurwaarden, wordt aangetast
Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze.

Met vriendelijke groeten,
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Gemeenteraad Steenbergen
Postbus 6
4650 A A Steenbergen

ïetreft: zienswijze Gnfwerpstruetuurvisle ' '"

Steenbergen, 5 maart 2012

Geachte ieden van de gemeenteraad,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de
öntwerpstructuurvisie.
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied
Westland {op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen),
Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden.
Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door
zich te vestigen in het A F C Nieuw-Phnsenland. Dat gebied is juist ook. bedoeld voor
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt.
1, Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen,
waterberging etc) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, peen enkele rol mag
spelen bij het vaststellen van de strucfuurvisie, fvia.w, de glsstuinbouwsector moet deze
achterstallige rekening sowieso betalen; dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de
vraag of hef glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid.
2, Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra prpblemerimef hemeiwaferafvoer.
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische
ontwikkeling en geen duurzame oplossing.
3, Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen
rendabel door megakortingen op gasprijzen.
4, Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte.
Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren,
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met
bijzondere natuurwaarden. De Westiandse polder moet ruimte bieden aan de
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4.
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de
aanleg van de A4 ook naar het Westiand en de gebieden rondom de E V Z ügne moet
worden gekeken.
3. De route Doomedfkje. ügneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. W e bepleiten aandacht
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere).
4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van
deze routes (p. 34), Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds hêt gebied Dassenberg en öudland, anderzijds de
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen
op Zoom. ügneweg en Doornedijkje, Witte Rutterweg fungeren nu al als belangrijke
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen.
5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving
met veel natuurwaarden, wordt aangetast.
Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze.
Ivtet vriendelijke groeten,

(naam* adres)
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Gemeenteraad Steenbergen
Postbus 8
4650 A A Steenbergen

Betreft: zienswijze QnfwerpsfRietuurvIsie

Steenbergen, 8 maart 2012

Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de
Öntwerpstructuurvisie.
Wij doen dat op bef onderdeel waarin sprake Is van uitbreiding van hef glastuinbouwgebied
Westland (op de kaart nummer 4 onder bef kopje Zachte plannen).
Wij zijn tegen de plannen om hef glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden.
Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan hef principe dat de huidige
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door
zich te vestigen in het A F C Nleuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt.
1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassmgen,
waterberging etc.) Wij menen dat hef nog te bereiken akkoord over de door de sector aan
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, IfiMLiOketejSl mag
spelen bij het vaststellen van de strucfuurvisie. M.a.w. de glasiuinbouwsector moet deze
achterstallige rekening sowieso betalen, dat rnag met afhankelijk worden gemaakt van de
vraag of hef glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid.
2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemeiwaferafyper.
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische
ontwikkeling en geen duurzame oplossing.
3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen
rendabel door megakortingen op gasprijzen..
4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte.
Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor bet behoud
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren.
1 Waterloop de ügne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met
bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook aan
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4.
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende {extra} natuurcompensatie vanwege de
aanleg van de A4 ook naar hef Westiand en de gebieden rondom de E V Z Llgne moet
worden gekeken.
3. De route Doomedljkje, ügneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg
tussen Steenbergers en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Ffenricus en Fort De Roovere).
4. We zijn blif met de benadering in de onfwerpstruotuurvisle waarbij aan wandel- en
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt In het algemeen gepleit voor uitbouw van
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds net gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de
Heensepolders en hef Bovensas, Wij menen dat de fiets» en wandelroutes tussen deze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen ~ Bergen
op Zoom. ügneweg en Doornedijkje, Witte Ruüerweg fungeren nu al als belangrijke
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen.
8. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving
met veel natuurwaarden, wordt aangetast.
Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze.

Ivlef vriendelijke groeten,

(naam, adres!

J

Gemeenteraad Steenbergen
Postbus 6
4850 A A Steenbergen

Betreft: zienswijze Ontwerpstructuunrlsie
Steenbergen, S maart 2012

Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de
Öntwerpstructuurvisie.
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied
Westland (op de kaart nummer 4 onder bet kopje Zachte plannen),
Wij zijn tegen de plannen om het glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden.
Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige
glastuinbouwbedrijven in hef Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door
zich te vestigen in het A F C Niaow-Prinsenland, Dat gebied is juist ook bedoeld voor
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer
kunnen uitbreiden, Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoels feitelijk ook gebeurt.
1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen,
waferberglng etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, o ^ n e n k e j e i g l mag
spelen bij het vaststelen van de strucfuurvïsie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid.
2, Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met hemelwaferafVoer.
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische
ontwikkeling en geen duurzame oplossing.
3, Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen
rendabel door megakortingen op gasprijzen.
4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte.
Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren.
1, Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindsngszone (EVZ) met
bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar hef Havengebied, maar ook aan
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4.
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de
aanleg van de A4 ook naar het Wasfland en de gebieden rondom de E V Z ügne moet
worém gekeken,
3. De route Doomedljkje, Ugneweg, Halsterseweg heeft ais oude eerste verbindingsweg
lussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. W e bepleiten aandacht
voor deze verbinding ais onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere).
4. W e zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van
deze routes (p. 34), Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds hef gebied Dassenberg en Öudland, anderzijds de
Heensepoiders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen ~~ Bergen
op Zoom, Ugneweg en Ooornedpje, Witte Ruiterweg fungeren nu a! als belangrijke
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen,
5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving
met veel natuurwaarden, wordt aangetast.
Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze.

Met vriendelijke groeten,

(naam, adres)

Gemeenteraad Steeneergen
Postbus 8
4850 A A Steenbergen

latreft: zienswijze Ontwerpstructuurvisie

Steenbergen, S maart 2012

Geachte toefen van de gemeenteraad,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de
Önfwerpsfrucfuurvisie,
Wij doen dat op hef onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied
Westiand |op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen).
Wij zijn tegen de plannen om hef glastuinbouwgebied Westiand verder uit te breiden.
Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige
glastuinbouwbedrijven in het Westiand die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door
zich te vestigen in het A F C Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Woord-Brabant die elders niet meer
kunnen uitbreiden. Voorts ktmmn Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt.
1. Wij gaan erven uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westiand nu een afgerend geheel
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen fwagaanpassingen,
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan
de gemeente te betalen, baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag
spelen bij hef vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouwsector moet deze
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de
vraag of het glastuinbouwgebied wei of niet mag worden uitgebreid.
2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen mef hemelwaferafvoer,
In oombinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische
ontwikkeling en geen duurzame oplossing.
3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen
rendabel door megakortingen op gasprpen.
4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte,
Als bewoners van het Westiand brengen wij graag de volgende argum&nïm voor hef behoud
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren.
1. Waterloop de Ligne Is onderdeel van een ecologische verbindingszone {EVZ) met
bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar hef Havengebied, maar ook aan
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4,
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2. We menen dat voor de Ier beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de
aanleg ven de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de E V Z Ugne moet
worden gekeken.
3. De route Ooornedijkje, Ugneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis, We bepleiten aandacht
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en f ort De Roovere),
4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstrucfuurvisie waarfeij aan wandel- en
fietsroutes vaal waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme In Steenbergen z p twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en öudland, anderzijds de
Heensepoiders en het Sovensas. WIJ menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen
op Zoom. Ugneweg en Doomedijkje, Witte Ruiten#eg fungeren nu al als belangrijke
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen.
5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving
m&t veel natuurwaarden, wordt aangetast.
Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze.

Met vriendelijke groeten.

(naam, adres}

Gemeenteraad Steenbergen
Postbus 6
485Ö A A Steenbergen

betreft; zienswijze öntwerpstructuurvisie

Steenbergen, 5 maart 2012

Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de
Gnfwerpsfrucfuurvisle,
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied
Westland (op de kaart nummer 4 onder het kopje Zachte plannen).
Wij zijn tegen de plannen om hef glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden.
Wij vinden dat moet morden vastgehouden aan het principe dat de huidige
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door
zioh te vestigen in hef A F C Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer
kunnen uitbreiden. Voorts kunmn Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt,
1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen,
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag
spelen bij het vaststellen van de strucfuurvisie M a„w. de glasfuinbouwsecfor moet deze
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de
vraag of hef glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid,
2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen niet hemeiwaferafyoer,
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische
ontwikkeling en geen duurzame oplossing.
3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-Intensieve bedrijfsvorm, alleen
rendabel door megakortingen op gasprijzen..
4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar- ook aantasting van donkerte en stilte.
Ais bewoners van hef Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren
1. Waterloop de Ugne is onderdeel van een ecologische verbindlngszone (EVZ) met
bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ. die loopt naar hef Havengebied, maar ook aan
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4.
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2. We menen dat voor cle ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de
aanleg van de A4 ook naar bef W e t t e d en de gebieden rondom de E V Z ügne moet
worden gekeken.
3. De route Doornedijkje, ügneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henrlcus en Fort De Roovere).
4. W e zijn blij met de benadering In de ontwerpsfaictuurvisie waarbij aan wandel- en
fietsroutes veel waarde wordt gehecht; er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van
deze routes (p. 34). Voor mcma%& en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds hel gebied Dassenberg en öudland, anderzijds de
Heensepolders en hef Bovensas. Wif menen dat de fiets* en wandelroutes tussen deze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen
op Zoom, Ügneweg en Doornedijkje, W i l e Ruiferweg fungeren nu al als belangrijke
landelijke flets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen.
5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving
met veel natuurwaarden, wordt aangetast.
Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze.

Met vriendelijke groeten,

Gemeenteraad Steenbergen
Postbus §
4850 A A Steenbergen

Betreft: zienswijze öoiwerpstructuurvlsie

Steenbergen, 5 maart 2012

Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de
Öntwerpstructuurvisie,
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied
Westland (op de kaart nummer 4 onder hef kopje Zachte plannen),
Wij zijn tegen de plannen om hef glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden.
Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige
glastuinbouwbedrijven in het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door
zich te vestigen in hef A F G Niauw-Prinsenland. Dat gebied Is juist ook bedoeld voor
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer
kunnen uitbreiden, Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en
uitbreiden door te kiezen voor overnames,, zoals feitelijk ook gebeurt.
1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel
Is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen,
waterberging etc) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, g ^ f i e o i ^ e r g j ^ « 9
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie,, l i a . w , de glastuinbouwseofor moet deze
achterstallige rekening sowieso betelen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de
vraag of het glastuinbouwgebied wet of niet mag worden uitgebreid.
2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra probiemen met hemelwaterafvoef.
tn combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische
ontwikkeling en geen duurzame oplossing.
3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm,, alleen
rendabel door megakortingen op gasprijzen..
4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte..
Als bewoners van het Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor hef behoud
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren.
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (£VZ) met
bijzondere natuurwaarden. Da Westlandse polder moet. ruimte bieden aan de
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, dit loopt naar het Havengebied, maar ook aan
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4.
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2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de E V Z ligne moet
worden gekeken.
3. De route Doomedijkje. Ligneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg
tossen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten amémM
voor deze verbinding ais onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henrious en Fort De Roovere).
4. We zijn blij met de benadering in de onfwerpsfruotuyrvlsie waarbij aan wandel- en
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in hef algemeen gepleit voor uitbouw van
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen
twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds hei gebied Dassenberg en Oudlaod, anderzijds de
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen ~~ Bergen
op Zoom.. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Kuiterweg fungeren nu ai als belangrijke
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad} waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen ais recreanten en toeristen.
5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving
met veel natuurwaarden, wordt aangetast.
Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze.

Met vriendelijke groeten,

(naam, adres)

Gemeenteraad Steenbergen
Postbus 6
4850 A A Steenbergen

Betreft: zienswijze Ontwerosfriictuurvisle
Steenbergen, 5 maart 2012

Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de
Öntwerpstruetuurvisie.
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied
Westiand (op de kaart nummer 4 onder bef kopje Zachte plannen),
Wij zijn tegen de plannen cm het glastuinbouwgebied Westiand verder uit te breiden.
Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige
glastuinbouwbedrijven In bet Westiand die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door
zich te vestigen in hef A F C Niéuw-Prinsenland. Dat gebied ie juist ook bedoeld voor
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven In Noord-Brabant die elders niet meer
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt
1. Wij gaan ervan uit dat hef huidige glastuinbouwgebied Westiand nu een afgerond geheel
is, Inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen,.
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan
de gemeente Ie betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag
spelen bij hef vaststelen van de sfrucfuurvlsie. P.a.w. de glastuinbouwsector moet deze
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de
vraag of bef glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid.
2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra profaiernmiiet hemelwaterafv.Qe.F
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische
ontwikkeling en geen duurzame oplossing.
3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen
rendabel door megakortingen op gasprijzeo.
4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte.
Als bewoners van hef Westiand brengen wij graag de volgende argumenten voor het behoud
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren.
1. Waterloop de ügne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met
bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar bet Havengebied, maar ook aan
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4.

1

2. We rnenen eat voor de fer beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de
aanleg van de A4 ook naar het Westtand en de gebieden rondom de E V Z Ligne moet
worden gekeken.
3. De route Doomedijkje, Ugneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. W e bepleiten aandacht
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locatief en
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Font De Roovere).
4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van
deze routes (p, 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Gudiand, anderzijds de
Heensepoiders en het Bovensss. Wij menen dat de flets- en wandelroutes tussen deze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen
op Zoom. Ugneweg en Doornedfkje, Witte Rulterweg fungeren nu ai als belangrijke
landelijke fiets en wandelroutes {en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen.
5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving
met veel natuurwaarden, wordt aangetast.
Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze.

Met vriendelijke groeten,

/

(naam, adres)
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Gemeenteraad Steenbergen
Postbus 6
4650 A A Steenbergen

iefreft: zienswpe Onfwerpsfriictuurvisfe
Steenbergen, 5 maart 2012

Geëchte leden van de gemeenteraad,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de
Öntwerpstructuurvisie.
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied
Westland (op de kaart nummer 4 onder hef kopje Zachte plannen).
Wij zijn tegen de plannen om hef glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden,.
Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan hef principe dat de huidige
glastuinbouwbedrijven in hef Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door
zich te vestigen In het A F C Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt.
1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen fwegaanpassingen,
waterberging etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, SiMlMÊêlËJM
3
spelen bij het vaststellen van de structuurvisie, M.a.w, de giastuinbouwsector moet deze
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de
vraag of het glastuinbouwgebied we! of niet mag worden uitgebreid,
2, Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met bernelwaterafvoer.
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische
ontwikkeling en geen duurzame oplossing.
3. Glastuinbouw is geen éxMfzam®, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen
rendabel door megakortingen op gasprijzen.
4, Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte.
m&

Als bewoners van hef Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor hef behoud
van een groene polder met rmm uizïcht naar voren.
1. Waterloop de ügne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met
bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt rtBBt hef Havengebied, maar ook aan
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4.

1

2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de
aanleg van de A4 ook naar hef Westland en de g^bmém rondom de D / 2 Ligne moet
worden gekeken.
3. De route Dooroedijkje, Ugneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. We bepleiten aandacht
voor deze verbinding ais onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere).
4. We zijn blij met de benadering in de onfwerpstrucfuurvisie waarbij aan wandal- en
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en öudiand, anderzijds de
Heensepolders en het Bovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen déze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen ~~ Bergen
op Zoom. Ugneweg. en Doomedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen ais recreanten en toeristen,
6. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving
met veel natuurwaarden, wordt aangetast.
Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze.

Met vriendelijke groeten,

(naam, adres)
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Gemeenteraad Steenbergen
Postbus 6
4850 A A Steenbergen

Betreft: zienswijze Gntwerpsfructuurvisie

Steenbergen, 5 maart 2812

Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag maten wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de
Gntwerpsfruefnurvisie.
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van bef glastuinbouwgebied
Westiand (op de kaart nummer 4 onder hef kopje Zachte plannen).
Wij z | n tegen de plannen om hef glastuinbouwgebied Westiand verder uit te breiden.
Wij vinden dat moet werden vastgehouden aan het principe dat de huidige
glastuinbouwbedrijven in het Westiand die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door
zich te vestigen in hef A F C Niéuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt.
1. Wij gaan ervan uit dat het huidige glastuinbouwgebied Westiand nu een afgerond geheel
is. inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen,
waferberglng etc.) Wij menen dat het nog te bereiken akkoord over de door de sector aan
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele rol mag
spelen bij bet vaststellen van de structuurvisie. M.a.w. de glastuinbouweector moet deze
achterstallige rekening sowieso betalen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de
vraag of hef glastuinbouwgebied wel of niet mag worden migebmïd.
2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen met iMËÊMÊMÉÊÏSMi.
In combinatie met de Sage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische
ontwikkeling en geen duurzame oplossing.
3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen
rendabel door megakortingen op gasprijzan.
4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte.
Als bewoners van het Westiand brengen wij grmg de volgende argumenten voor het behoud
van een groene polder mei ruim uitzicht naar voren.
1. Waterloop de ügne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met
bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied, maar ook. aan
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4,

1

2. W e menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de
aanleg van de A4 ook naar bet Westtand en de gebieden rondom de E V 2 tigne moet
worden gekeken,
3. De route Doornedijkje, Ugneweg, Halsterseweg heeft als oude eerste verbindingsweg
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. W e bepleiten aandacht
voor déze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henrious en Fort De Roovere).
4. W e lijn blij met de benadering in de ontwerpstructuurvisie waarbij aan wandel- en
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in het algemeen gepleit voor uitbouw van
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds bet gebied Dassenberg en Öudland, anderzijds de
Heensepolders en het Bevensas. Wij menen dat de flets- en wandelroutes tussen deze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen
op Zoom. Ligneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al ais belangrijke
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen.
5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onm landschappetfke omgeving
met veel natuurwaarden, wordt aangetast.
Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze,

tet vriendelijke groeten,

.(haam, adres)

Gemeenteraad Steenbergen
Postbus
860 A A Steenbergen

Betreft: zienswijze öntwerpsfructuurvisie
Steenbergen, 5 maart 2012

Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de
Onfwerpstructuufvisie.
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van bet glastuinbouwgebied
Westland (op de kaart nummer 4 onder hef kopje Zachte plannen).
Wij zijn tegen de plannen om hef glastuinbouwgebied Westland verder uit te breiden.
Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan hef principe dat de huidige
glastuinbouwbedrijven In het Westland die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door
zich te vestigen in het A F C Nleuw-Prinsenland. Dat gebied is juist ook bedoeld voor
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven m Noord-Brabant die elders niet meer
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook. gebeurt,
1. Wij gaan ervan uit dat hef huidige glastuinbouwgebied Westland nu een afgerond geheel
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen fwegaanpassmgen
waterberging etc) Wij menen dat hef nog fe hereiken akkoord over de door de sector aan
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, peen enkele rol mag
spelen bij hef vaststellen van de structuurvisia. M.a.w. de glasfuinbouwsecfor moet deze
achterstallige rekening sowieso betalen, dat mag met afhankelijk worden gemaakt van de
vraag of het glastuinbouwgebied wei of met mag worden uitgebreid.
2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra problemen .met hemelwaterafvoer.
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische
ontwikkeling en geen duurzame oplossing.
3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alleen
rendabel door megakortingen op gasprijzen,
4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte.
Als bewoners van hef Westland brengen wij graag de volgende argumenten voor bet behoud
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren,
1. Waterloop de Ligne is onderdeel van een ecologische verbindingszone {EVZ) met
bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet mïmie bieden aan de
ontwikkeling en uitbouw van deze E¥Z, die loopt mar bef Havengebied, maar ook aan
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4.

1

2. W e menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de B / Z Ugne moet
worden gekeken.
3. De route Doomedijkje, Ligneweg, Haisterseweg heeft ais oude eerste verbindingsweg
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. W e bepleiten aandacht
voor deze verbinding ais onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en
relaties (oude verdedigingslinie met Fort Henricus en Fort De Roovere).
4. W e zijn blij met de benadering in de ontwerpsfaictuurvieie waarbij aan wandel- en
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt in bet algemeen gepleit voor uitbouw van
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds hef gebied Dassenberg en öudland, anderzijds de
Heensepolders en het Sovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen - Bergen
op Zoom, ligneweg en Doornedijkje, Witte Rulferweg fungeren nu al ais belangrijke
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen ais recreanten en toeristen.
5. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving
met veel natuun&aarden, wordt aangetast.
Wij reepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze.

yfet vriendelijke groeten,
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Gemeenteraad Steenbergen
Postbus 8
4860 A A Steenbergen

Betreft: zienswijze Öntwerpstrucfuurvisie
Steenbergen, 6 maart 2012

Geachte leden van rie gemeenteraad,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze te geven op de
Ontwerpstruotuurvisie.
Wij doen dat op het onderdeel waarin sprake is van uitbreiding van het glastuinbouwgebied
Westiand (op de kaart, nummer 4 onder hef kopje Zachte plannen).
Wij zijn tegen de plannen om hef glastuinbouwgebied Westiand verder uit te breiden.
Wij vinden dat moet worden vastgehouden aan het principe dat de huidige
glastuinbouwbedrijven in het Westiand die verder willen uitbreiden dat kunnen doen door
zich te vestigen in het A F C Nieuw-Prinsenland. Dat gebied is Juist ook bedoeld voor
hervestiging van met name glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant die elders niet meer
kunnen uitbreiden. Voorts kunnen Westlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken en
uitbreiden door te kiezen voor overnames, zoals feitelijk ook gebeurt.
1. Wij gaan ervan uit dal hef huidige glastuinbouwgebied Westiand nu een afgerond geheel
is, inclusief de zeer recentelijk aangelegde fysieke voorzieningen (wegaanpassingen,
waterberging etc.) Wij menen dat hef nog te bereiken akkoord over de door de sector aan
de gemeente te betalen baatbelasting voor deze voorzieningen, geen enkele roi mag
spelen bij het vaststellen ven de sfrucfuurvisie, P.a.w. de glasfuinbouwsector moet deze
achterstallige rekening sowieso beialen: dat mag niet afhankelijk worden gemaakt van de
vraag of het glastuinbouwgebied wel of niet mag worden uitgebreid,
2. Extra kassenbouw veroorzaakt in de omgeving extra probiemeh.niet hemeiwaferafyesr,
In combinatie met de lage ligging van de polder is extra kassenbouw een onlogische
ontwikkeling en geen duurzame oplossing.
3. Glastuinbouw is geen duurzame, want zeer energie-intensieve bedrijfsvorm, alteen
rendabel door megakortingen op gasprijzen,
4. Glastuinbouw levert verlies aan uitzicht op, maar ook aantasting van donkerte en stilte.
Als bewoners van hef Westiand brengen wij graag de volgende argumenten voor hef behoud
van een groene polder met ruim uitzicht naar voren.
1. Waterloop de Ugne is onderdeel van een ecologische verbindingszone (EVZ) met
bijzondere natuurwaarden. De Westlandse polder moet ruimte bieden aan de
ontwikkeling en uitbouw van deze EVZ, die loopt naar het Havengebied,
ook aan
fauna aan weerszijde van de toekomstige A4,

1

2. We menen dat voor de ter beschikking komende (extra) natuurcompensatie vanwege de
aanleg van de A4 ook naar het Westland en de gebieden rondom de E V Z Ugne moet
worden gekeken.
3. De route Doomadsjkje, Ugneweg, Halstersaweg beeft als oude eerste verbindingsweg
tussen Steenbergen en Bergen op Zoom historische betekenis. W e bepleiten aandacht
voor deze verbinding als onderdeel van de aandacht voor de historische locaties en
relaties {oude verdedigingslinie met Fort Henrieus en Fort De Roovere).
4. We zijn blij met de benadering in de ontwerpstrucfuurvisie waarbij aan wandel» en
fietsroutes veel waarde wordt gehecht: er wordt ïn het algemeen gepleit voor uitbouw van
deze routes (p. 34). Voor recreatie en toerisme in Steenbergen zijn twee belangrijke
gebieden van groot belang. Enerzijds het gebied Dassenberg en Oudland, anderzijds de
Heensepolders en het Sovensas. Wij menen dat de fiets- en wandelroutes tussen deze
gebieden lopen langs de eerder genoemde oude verbindingsweg Steenbergen ~ Bergen
op Zoom. Ugneweg en Doornedijkje, Witte Ruiterweg fungeren nu al als belangrijke
landelijke fiets en wandelroutes (en ruiterpad) waar veel gebruik van wordt gemaakt
zowel door bewoners uit Steenbergen als recreanten en toeristen.
5,. Wij vrezen voor aantasting van ons woongenot wanneer onze landschappelijke omgeving
met veel natuurwaarden, wordt aangetast..
Wij roepen de leden van de gemeenteraad om aandacht te besteden aan onze zienswijze.

Met vriendelijke groeten,
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Onderwerp: zienswijze op structuurvisie

Geacht College»

Middels dit schrijven wil ik mijn zienswijze op uw structuurvisie aan u voorleggers.
ik ben eigenaar van een perceel gelegen aan de Steenherpe Vfiet, plaatselijk bekend als
Dimeioordseweg 32 te Steenbergen.
In uw struetuurvisie is dit gebied een groene mm.
Echter het huidige bestemmingsplan spreekt van een industriegebied.

Graag wil ik u daarom verzoeken om uw visie aan te passen voor dit perceel naar zowel handhaving van
de huidige bestemming (Industrie) alsmede naar watersport/recreatie.

Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd,
Verblijf ik met vriendelijke groet.,

W.G.T. Tittse

i » .1 ,

Gemeente Steenbergen
T.a.v. de gemeenteraad
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Uittfsksei ust de kadastrale kaart

> 4 te Nieuw-Vössemeer

Geachte raadsleden.,
Middels dit schrijven dient ondergetekende, namens de heer en mevrouw F . A J X ,
Jansen, wonende aan de Korteadijk 2,4681 SR te Nieuw-Vossemeer, een zienswijze m
omtrent de oiitweipstrucruurvisie Gemeente Steenbergen.
Zoals u wet bekend is er aan de Kortendijk/ Hoogte te Nieuw-Vossemeer sprake van
een ernstige arseenverontreiniging. die in leder geval deels aanwezig is op de
eigendommen van de familie Jansen en deels op de eigendommen van de gemeente
Steenbergen.
De familie Jansen heeft sinds 1999 continu overleg gehad roet zowel de provincie als de
gemeente om de sanering van deze ernstige verontreiniging mogelijk te maken. Tot op
heden hebben deze besprekingen altijd geleid tot hetzelfde resultaat, zijnde dat een
sanering gezien de hoge saneringskosten (begroot op circa € 1,700.000,00) financieel
onhaalbaar lijkt, aangezien zowel de gemeente als de provincie, danwel gezamenlijk, de
volledige saneriagskosten niet lijken Ie kunnen dekkers.
Dientengevolge blijft de familie Jansen op hel standpunt dat een oplossing enkel en
alleen te verkrijgen is door de locatie Kurtendijk 2 4 le Ntcuvv-Vos.semeer te
herontwikkeiers. Ge familie Jansen heeft reeds voorstellen aangedragen omtrent de
realisatie van v^oningbouH en de realisatie van vers kleinschalig plaatselijk
bedrij veaterrein (wonen-werken).
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Gezien bovenstaande was de familie Jansen dan ook erg enthousiast over het genomen
raadsbesluit op 21 december 2006 waarin werd besloten de locatie Kortendijk 2 - 4 te
Nieuw-Vossemeer op te nemen in. de Woonvisie van de gemeente Steenbergen, ais
inhreidingsloeatie. Het is echter nog steeds onbegrijpelijk voor de familie Jansen dat er
geen gevolg aan gegeven is, door m overleg te treden en uiteindelijk medewerking te
verlenen aan de plannen van de ontwikkelaar Capita! Vastgoed, de heer Alexander
Lufkeo.
Op 25 februari 2010 heeft u wederom unaniem een motie aangenomen omtrent de
arseenverontreinigmg aan de Kortendijk 2 4 te Nieuw-Vossemeer, Daarbij beeft u het
college het volgende opgedragen;
- Uitsluitsel te geven of de vervuiling in Nieuw-Vossemeer enigerlei wijze (m)direet
gevaar oplevert voor de volksgezondheid;
- De provincie aansprakelijk te stellen voor claims met een beroep op de
volksgezondheid en die een. direct gevolg zijn van de vervuiling in de grond en het
grondwater in Nieuw-Vossemeer;
- In het kader van het algemeen, belang en. in bijzonder de inwoners van NieuwVossemeer alles te doen en niets na te laten om de provincie ais bevoegd gezag ertoe
te bewegen Initiatieven te nemen die ertoe leiden dat. de vervuilde grond zo spoedig
mogelijk gesaneerd wordt.
Deze unanieme motie is inmiddels alweer ruim twee jaar geleden genomen en heeft tot
op heden geleid tot een mededeling van de GOD dat er geen gezondheidsrisico's zijn bij
het huidige gebruik. Wel is er geconstateerd dat er voor de familie Jansen sprake is van
een grote psychische belasting. De aanwezigheid van de verontreiniging, die al
halverwege jaren '90 is ontdekt, leidt tot grote onrust en een sterk, verminderd gevoel
van. welbevinden. Vooral de aanwezigheid van "ernstig verontreinigd" water in de
kelder leidi tot onrust. De situatie waarin de bewoners zich bevinden maakt het voor hen
onmogelijk, zowel privé als bedrijfsmatig, plannen te maken voor de toekomst. De
G G D dringt erop aan om een verdere verspreiding van de verontreiniging en verdere
psychische betasting voor de bewoners ie voorkomen dat de gemeente Steenbergen de
uitvoering van de sanering, samen met de provincie, zo spoedig mogelijk weer oppakt.
Daarnaast heeft de unanieme motie ertoe geleid dat de gemeente steenbergen en de
provincie X'oord Brabant opnieuw m overleg zijn getreden mei eikander, waarbij de
familie Jansen heets "vernomen van de provincie Koord Brabant dat zij van mening zijn
dat hei voor Ieders belang h dal er spoedig een oplossing komt waarbij de
herontwikkeling van de locatie zeker een optie is om de sanering financieel haalbaar te
maken I oi op heden duurt het »\ erieg tussen de gemeente en de prov incie nog voort en
Is de familie Jansen nog in afwachting,
Ge/ïen bovenstaande ontwikkelingen'' bevindingen heeft het ondergetekende en de
familie Jansen zeer verbaasd dat in de ontwerpstruefuurvisie Gemeente Steenbergen de
locatie Kortendijk 2 - 4 te Nieuw-Vossemeer met is opgenomen.
De familie Jansen wenst nogmaals te benadrukken dat een oplossing voor de ernstige
arseem eromreinigtng enkel en alleen te verkrijgen is door de locatie Kortendijk 2 4 te
Kieuw-Vossemeer te hernntvvikkeien. aangezien dit de enige manier is om de
Mirtenngskosten ie drukken en de financiering van de sanering aldus mogelijk te maken.
Volledigheidshalve dient daarbij vermeld ie worden dal de verontreiniging niet enkel
aanwezig is en ontstaan is op de eigendommen van de familie Jansen De

verontreiniging Is voor ongeveer 4 0 % buiten de eigendommen van de familie Jansen
gesitueerd en deels gesitueerd en ontstaan op eigendommen van de gemeente
Steenbergen,
Om de herontwikkeling van de locatie Kortendijk 2 - 4 te Nfeuw-Vossemeer mogelijk
te maken, verzoekt ondergetekende en de familie Jansen u om de locatie Kortendijk 2
4 te Nieuw-Vossemeer op te nemen in de ontwerpstractuurvisie Gemeente Steenbergen,
waarbij gezien de systematiek van de struetuurvisie de aanduiding "'zacht plan:
transformatie afweegbaar iiibreiding" van toepassing is.
Het recht wordt voorbehouden deze zienswijze nader te motiveren of aan te vullen.
Graag zie ik een ontvangstbevestiging en. uw reactie zo spoedig mogelijk tegemoet.
Ik vertrouw u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Voor een nadere toelichting
en/ of een afspraak kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende onder
bovenstaand telefoonnummer.
|\'te|,|rbndelijke groet.
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Kruisland,. 11 maart 2012
Betreft: Zienswijze ontwerp Struetuurvisie gemeente Steenbergen
Geachte heer/mevrouw,,
Onlangs hebben wij kennis genomen van de ontwerp-stmetuurvisie gemeente Steenbergen. Daarnaast
hebben we op S maart ji. bijbehorende informatieavond bezocht De ontwerp Structuurvisie ligt van 30 Januari
2012. tot en met 12 maart 2012 ter inlage met de mogelijkheid daarop een zienswijze in te dienen. Van deze
mogelijkheid maten wij als Dorpsraad kruisland via dit schrijven gebruik om twee punten onder de aandacht
te brengen.
Wonen {Bijlage 2, p.?7)
In Bijlage 2 Wenen is aangegeven dat voor <le genoemde toekomstige woningbouwlocaties in Kruisland met
zachte plannen (Den Bannk fase 3 en Langeweg Pluspunt) vanuit stedenrjouwkundig oogpunt een invulling
met woningbouw het meest gewenst Is. Vanuit Dorpsraad Kruisland ondersteunen wij deze viste. Het
betrekking tot de foeatfe langeweg Pluspunt zouden wij hier graag aan toegevoegd xien dat ook vanuit bet
oogpunt van zorgbehoefte en leefbaarheid invulling met woningbouw gewenst Is. In. tegenstelling tot andere
kernen met meer dan 2000 inwoners beschikt kruisland niet over verzorginptehuis of wopn^orgcomplex.
Gezien het proces van vergrijzing en de gevolgen voor leefbaarheid (zoals bevolkingskHmp in kleine kernen)
hechten wij veel waarde aan kwalitatief en kwantitatief voldoende mogelijkheden voor ouderen om in
kruisland te kunnen blijven wonen.
Landelijk gebied (pi6, 38 en Si)
Wij kunnen ons vinden ïn de voorgestelde visie voor de laagdynamische gebieden ten zuidoosten van
Steenbergen, waarbij het behoud en versterken van het groene karakter voorop gesteld staat {pi&% Wij
hechten ook waarde aan de prioriteit voor het realiseren van het Cruljsiands krekensteisal als emlogische
varbindlogszone (p3B en 51% hoewel de moeizame financiering ons zorgen baart In de struetuurvisie zouden
wij dan ook aandacht willen vragen voor een duiding van bet gebied die meer recht doet aan haar waarde,
Op pagina 16 zijn de laagdynamische gebieden onderscheiden in vier deelgebieden, Kruisland en omgeving,
waaronder het Croplandsfcmkensteisekzijn daarbij ingedeeld onder de noemer 'de zandgebieden aan de
zuidoestzljde van Steenbergen', Maar ons inzien doet deze beschrijving geen recht aan het bijzondere karakter
van de Polder CoJjsland en bijbehorend krekensteisal (op de kaart geduid ais kreken tegen bet zand ). Het is
juist de overgang tussen zand en klei die d t gebied interessant maakt. Naar ons idee zou je het gebied dan
ook als zodanig kunnm benoemen en de toporende kwaliteiten als zodanig omschrijven, waaronder de
aanwezigheid van kreakrestanten an hoogteverschillen in het. landschap. Daarnaast zouden we graag ook in
de struetuurvisie terug zien hoe we de bestaande (landschappelijke) waarden kunnen versterken door
bijvoorbeeld de versterking van de krekenstrueteur en/of erfheplanfing. De beschrijving sluit dan ook beter
aan op de wijze waarop de Polder Cruijsland in het provinciaal beleid als aardkundig waardevol gebied is
geduid (Aardkundig Waardevolle Gebfedaatewt, 21X14, p3o-3l) en ook ais zodanig is overgenomen in de
Verordening Ruimte Hoord-irabant 2011 (p3S}>
s

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Dorpsraad Kruisland
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Geachte gemeenteraad,

Hierbij en derhalve tijdig breng ik de reactie naar voren van client en, waarvan u een over¬
zicht aantreft als btjiajge 1 die allen een of meerdere woningen in eigendom hebben op het
Sunelasspark te Nieuw-Vossemeer, u we: genoegzaam bekend, op de ontwerp sffticmurvisie gemeente Steenbergen, zoals deze ter inzage hgt tof en mei 12 maar: 201 2

Cliënten kunnen zich niet geheel vinden in de inhoud van deze stmctuurvbie ec zij brengen daartoe het volgend naar voren

Op pagina 30 onder hei kopje ' Nieuw-Vossemeer' wordt gesproken over een vakantiebungalowpark Er van uitgaande dal hier wordt bedoeld het Simclasspark te 'N-euwVossemeer rijn cliënten van mening dat hier ten onrechte wordt gesproken van vakantie¬
bungalows. Op grond van bel: ter plaatse geldende bestemmingsplan hebben de woningen
op het park niet een recreatiebestemming

De enige beperkingen ter zake het gebruik van de betreffende woningen liggen in het feil
dat er geen permanente bewoning mag plaatsvinden en dat de bewoning slechts gelijktijdig door één huishonden mag plaatsvinden. Dit betekent dat naast voornoemde beperkingelden. Men mag er recreëren doch het gebruik is niet
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enkel tot recreatie beperkt. Huisvesting van arbeidsmigranten, mits wendt voldaan aan de
hiervoor genoemde beperkingen, is toegestaan en zo ook iedere andere vorm van bewoning.

Het is dan ook naar mening van cliënten onjnjst en in strijd met het bestemmingsplan om
het Sunciasspark aan te duiden als 'vakantiebungalowpark'.

Dit is mede van belang gelet op hetgeen is opgenomen op pagina 44 van de ontwerp struc¬
tuurvisie onder het kopie 'Recreatieve poort Nieuw-Vossemeer

Allereerst: wordt opgemerkt dat de wens van de aanleg van een jachthaven m NieuwVosseneer op ééa van de twee op de structuurkaait aangegeven locaties niet uitvoerbaar
is.
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Voorts is het cliënten gebleken dat de voorziening in een nieuwe jachthaven me? is opgenomen in het. 'implementatie programma 2008-2018 behorende bij de Visie Steenbergen,
Waterparel van West-Brabant". Er zijn dan ook geen geiden beschikbaar voor een nieuwe
jachthaven.

Daarmee komt naar memng van cliënten hst plan om in Nieuw-Vos$emeer een recreatieve
poort te maken onder druk te st aan.

Verder wordt in de ontwerp structuurvisie de voorkeur uitgesproken da? Sunciasspark al leen nog maar voor 'echte' recreatie wordt: gehaakt Los van de vraag wat hier onder 'echte' reereaüe dient te worden verslaan, is van belaag dat het Suneiasspark op dit moment
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niet ais recreatiepark is bestemd, zoals hiervoor al. is uiteengezet.

Cliënten zijn samen eigenaar van 69 woningen en gebmiken deze woningen op verschil¬
lende wijzen. Het is juist dat een groot deel van deze woningen in eigendom zijn bij cliënten c!?e arbeidsmigranten huisvesten in de'woningen.

Slechts een kleine groep eigenaren gebruikt de woningen enkel voor recreatieve doeleinden alhoewel ook daarbij in strijd met het bestemmingsplan kan worden gehandeld indien
het niet om één huishouden gaat

Jaren lang hebben et vele woningen op het Soncl&sspark keg gestaan. Om die reden hebben enkele cliënten hun oog op hel park Saten vallen in. verband met de komst van -n •
beidsmigranten die in hun bedrijven kwamen werken. Pas met de komst van cliënten is er
weer een actieve coöperatieve vereniging van eigenaren ontslaan die allerlei zaken die
jarenlang waren verwaarloosd hebben opgepakt en hebben dus ook in het park (en niet
alleen in de woningen) hebben geïnvesteerd.

Het park was voorde komst van cliënten, niet sneef in trek bij (louter) recreanten.

Indien het park, na be$teromi«gsplanwijziging,enkel nog recreatief verblijf toestaat, dan
wordt daarmee het gebruik van de woningen ernstig beperkt ten opzichte van de huidige
situatie. Veel vliemen zullen vertrekken waardoor woningen weer leeg komen te staan.
Daarnaast zal een aanzienlijke pianscbadeciahn aan de orde zijn die door de gemeente
Steenbergen vetgoed zal dienen te worden (er zal geen derde zijn met wie een planschadeovereenkomst kan worden gesloten). De vraag is dan ook of deze gewenste ontwikkeling
wel financieel haalbaar is. Bij dit alles is dan nog van belang dat wil men er een recreatiepark van maken een aanzienlijke financiële investering noodzakelijk zal zijn terwijl met de
huidige marktomstandigheden het niet waarschijnlijk is dat een investeerder z&\ kunnen
worden gevonden Behalve de woningen zelf zijn er geen voorzieningen op het park.

Wil men Sunclasspark behouden dan zal het huidige gebruik gecontinueerd dienen te worden en dienen cliënten niet langer in onzekerheid gehouden te worden zodat zij verder
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gaan met investeren in het park. Op dit moment zijn alle investeringsplannen opgeschort.

Zonodig zou er een kleine aanpassing in lus bestemmingsplan gemaakt kunnen worden
door het woordje 'huishouden'' in de definitie van 'zomerhuis' weg te laten. Alle gebruikers, zowel recreanten en niet-recreanten z?jn hiermee gebaat, aangezien de beperking tot
hei: gebruik van een woning tot één huishouden niet meer van deze tijd is. Strikt genomen
zouden stellen die nog niet samen wonen maar wel samen op vakantie willen gaan. niet in
de woningen mogen verblijven. Ook vriendengroepen zouden niet mogen recreëren of
anderszins verblijven, op het Sunciasspark.

Daarnaast zou het wenselijk zijn enkele woningen te ontheffen van het verbod van permanente bewoning. Nu de bestemming niet louter recreatief is, gaat het hier om een beperk te
wijziging van het: bestemmingsplan. Bovendien wordt mei het toelaten van enkele 'permanente bewoners' de sociale controle op het park verhoogd hetgeen eveneens in het belang
van alle eigenaren is. Immers, er h geen receptie of beheerderspesi op het park zoals dat
bij 'echte' vakantieparken w-el het geval is.

Kortom, Sunciasspark louter recreatief maken zal bet einde betekenen van bet park. Om
die reden zijn cliënten van mening dat op dit onderdeel de concept stmetuurvisie aangepast dient te worden.

Inmiddels verblijft,

Hoogachtend,

Mr A.P.E. de Brouwer
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1 Schetsontwerp
2. kopie prim#«ver2»M.a. 17 jani 2QÖ8
3, kopie scfsrpea gemeente Steenbergen «J.A
18 maart 2010

nat van Uw kenmerk

Hsrengoed te Kru&isr&i
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Geachte raadsleden,
Middels dit schrijven dient ondergetekende een zienswijze in omtrent de
ontwerpstruetuurvisie Gemeente Steenbergen<
fa deze ontwerpstryctiinrvisïe is aan en nabij de Herengoed 4 een gebied ingetekend ais
"zoekgebied hoogdynamtsche ontwikkeling, uitbreiding: Herengoed nader te bepalen".
Ondergetekende heeft op 23 januari 2010 een principeverzoek Ingediend voor de
percelen thans kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie A B , nummers 696,69?
en 367. totaal groot 1.74.40 ha grond. Op het pereeelsnummer 696 is een vrijstaand
woonhuis met bijgebouw en verdere toebehoren gesitueerd.
Ondergetekende heeft samen met stedenbouwkundige ir. J J . Ciujpers de locatie nader
onderzocht voor de mogelijkheden van een bestemmingswijziging naar
"Woondoeleinden'k Dit heeft geresulteerd in een schetsontwerp dat is voorzien van 4
tweekappers, 4 (halOvrij staande woningen, 6 patiowomngen en 3 vrije kavels. De 4
(1^0vrijstaande woningen, 6 patio-woningen en 3 vrije kavels zullen geschikt zijn voor
bewoning door senioren (55+)., doordat alle voorzieningen op de begane grond
gesitueerd kunnen, worden (waaronder badkamer en slaapkamer).
t 'tl 'owel het Jorpormukkehngvphn Kruisland a k de «ntwerp.4ruetuur\ Ï S K hhjkt dat
Kruisland dien* te groeien om aan de essten bthoette te %uUoui Dit betekent dat
nige^pedd moei ?i\n op dc vergnf 'tnu en er voldoende vioontinmtc beschikbaat IN om
d i longesen m Ksmslariö te hm A C M C U
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Met bovenstaand schetsontwerp kan. aan deze behoefte worden voldaan.
In uw schrijven <L& 19 maart 2010 deelt de gemeente Steenbergen roede dat op korte
termijn geen medewerking kan worden verleend aan de plannen. Voor de lange termijn
wordt nog geen. definitief standpunt ingenomen omdat de beleidskaders over het
wonrngbouwprogramma nog door de raad dienen te worden vastgesteld in de
struetuurvisie,
Ondergetekende heeft geconstateerd dat inderdaad een gedeelte van de locatie (zie
bijgaand principeverzoek mei de volledige locatie) Is opgenomen in de
ontwerpstruetuurvisie Gemeente Steenbergen, echter niet de volledige locatie.
Middels deze zienswijze verzoekt ondergetekende u, gezien bovenstaande, .om de
gehele locatie, zijnde de percelen thans kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie
A B , nummers 696, 697 en 367. totaal groot 1.74.40 ha grond, In de struetuurvisie
Gemeente Steenbergen aan te duiden als "Zoekgehied hoogdynamische ontwikkeling,
uitbreiding, Herengoed wonen".
Het recht wordt voorbehouden deze zienswijze nader te motiveren o f aan te vullen.,
Graag zie ik een ontvangstbevestiging en uw reactie zo spoedig mogelijk tegemoet
ik vertrouw u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eert nadere toellehtini
en/ of een afspraak kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende onder
bovenstaand telefoonnummer,
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Gemeente Steenbergen
T..a.v. het College van Burgemeester en Wethouders
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3, schetsöntiverp
Geacht college/ geachte heer Meulbiok,
Met referte aan ons onderhoud wil ik u middels dit schrijven
volgende in principe medewerking te verlenen.

aan het

\<xn hu Heiengoed te knnsLmd is n omcn'eel oen plan m ontwikkeling vcor de
oprchttng van I ? startetswoniisgere 6 c M f nrsistaande wmimg\n en 2 tane kavels
Xaast di? plan is ee~ vsijstaand womsouis m a bijgebouw en vudere toebehoren gelegen
met m totaal 1.74.40 ha grond (?.H; bijlagen I.
Dit
-taande woonhui» met bifgebouu /al ten jeudge van liet m o n t w i k k e l ^ <3jn.de
plan "ilercngoed 1 * «* hade Inden, welkt m aanmerking /al karnen voor vesgoedirg
Po»* de ontwikkeling %an ondesoaug plan / tl tmmers het vnissUamie vücortJmu met
bijgebouw in een mees \er^edef?)Me omga&ng komen te liggen
Recentelijk ss m opdracht van de gemeente Steenbei gen hei dorpontwikkehngsplan
kruisland opgesteld In dn d»<fport wikkelmjssplan ^ de locatie naast het to
ontwikkeling /imde plan "Ifoengaed I" opgenomen aK een uirbreidingsioeaoe voor
womnghoow, genaamd 11e?engoed ïl , Het beu elfen de percelen kadastraal bekuid
gemeente Steenbergen, beetle A B , mtmrviets 166 en 367> samen groot! 74 10 ha. k *p het
peseeelsnummer 366 is hel vufsiaande woonhuis met hhgebouw gesitueerd, lat het
dorpontwikkelingsplan hhjkl eveneens dat ICrubland dient te groeien om aan de eigen
behoefte ie voldoen. Dit betekent dat ingespeeld moet /rjn op de vergrijzing en u
\oldoende woonruimte hesehikhaas ss om jongens* sn Kruisland te huisvesten.
v

si

Dientengevolge
heeft ondergetekende samen met stedenbouwkundige Ir,. JU. Calipers de
nteoa
locatie Herengoed IF' nader onderzocht voor de mogelijkheden van een
bestemmingswijziging naar "Woondoeleindesf'. Dit heeft geleid tot bijgaand
schetsontwerp. De planloeatie is voorzien van 4 tweekappers, 4 {küi)vrijstaande
woningen, 6 patiowoningen en 3 vrije kavels, De 4 (hall)wijstaande woningen, 6
patiowoningen en 3 vrije kavels zullen geschikt zijn voor bewoning door senioren
(55+), doordat alle voorzieningen op de begane grond gesitueerd kunnen wonden
(waaronder badkamer en slaapkamer).
Resumerend verzoek ik u In principe medewerking te verlenen aan een
bestemmingswijziging op de locatie "Herengoed IV naar "Wooraloeleinden", waarbij
mogelijk 4 tweekappers, 4 (halfjvrijstaande woningen, 6 paftowoningen en 3 vrije
kavels gerealiseerd kunnen worden, maar m overleg ook een andere verkaveling kan
plaatsvinden.
4i

Hei recht wordt voorbehouden dit verzoek nader te motiveren of aan te vullen, Graag
zie ik een ontvangsiheve.su gi ng en uw reactie m spoedig mogelijk tegemoet.
Ik vertrouw u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Voor een nadere toelichting
en/ of een afspraak kunt u te allen tijde contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

lng< b.D.A. (Ilse) Hendriekx
Register Makelaar Taxateur onroerende zaken
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Verzoek woningbouwproject Berengoet:
Kruisland
Mmnb®r$m,

18 maart 2Ö1Ö

Geachte mevrouw Hendrtckx,

Hierbij delen wij u mode dat wij geen planologische medewerking kunnen gaven aan h®t
vefzoak tof het bouwen van woningen^ san het Herengoed te Kowtand. in hot
derpsontwfkteiingspien Kruisland staat de locatie opgenomen als mogeffs» uitbreiding van
het dorp Kruisland, Dit wil echter niet zeggen dat er ook geboowd kan worden. Het
wontngfeouwprogramma tot 2015 dat is vastgelegd in de Woonvisle van deoembet 2ÖÖ§ sa
leidend. Uw plan staaf niet opgenomen la de Woonviaie waardoor er geen medewerking kan
worden verleend aan uw verzoek. Voor de periode 2015-2020 kumm wij vanwege het
ontbraken van beieidakaders momenteel geen standpunt fonemen, Gelet op de huidige
bekende wooiogOouwbedoofteramlngen van <fe provincie is de kans op extra woningbouw in
Kruisland bovenop de al bekende initiatieven Rieln, Eer? definitief besluit hierover kan pas
worden genomen als de gemeenteraad de beleidskaders in de vorm van een struetuurvisie
heeft vastgesteld. Ten aanzien van de woningbotêwolaonlng wordt hierin een doorkijk
opgenomen tof 2020. De vaststelling van de struetuurvisie zal plaatsvinden In 2011.
Kort samengevat houdt ons besluit ia dat er op de korte termijn geen medewerking kan
worden gegeven aan uw plannon, Voor de lange termijn nemen wij nu nog geen definitief
standpunt in omdat de beleidskaders over hei woningbouwprogramnia nog door de raad
dienen te worden vastgesteld in de statctuurvlsie, Mocht u nog vragen tobben dan kunt u
contact opoeman met de heer Drs, f*i Meulblok beleidsmedewerker rulmteHjke ordening,
fei.«r016M43414.
s

meester en w«thoujan» var St^en^erg^n
_
de Durgfsröo&stef,
Heintjes MQh

j j Hoegenö^om

Ooffsspowwife-aSres: Ptmbm 8,4SSÖ AA Simn&mgmï
T«i.: 14 S1S7

website: ww.Qmmtm-S&mtèmtgmni

lïllllllilillli!
1201662

TO

Aan de Raad van de Gemeente
Steenbergen
Postbus 8
4850 A A Steenberaen

Kuren

Karsten

/ C

Datum

Insprsafc siructuyrvssse

08 maart 3012

XWefooK «6? 530 so t
B-mail:
km>(ik&re»a#h«s.«,«3

Geachte feeten van de Raad.

Rabobank Het Marlsk^aat

Door het coiiege van Burgemeester en Wethouders van Steenbergen is het
ontwerp van de structuurvisie ter visie gelegd
Wij hebben de visie met veef belangstelling bestudeerd, vanuit onze functie ais
belangenbehariigende organisatie voor ondernemers in de groene ruimte, de
land- en tuinbouw m de gemeente Steenbergen.
Wij verzoeken met onze onderstaande zienswijze rekening fa houden bij de
vaststelling van de orrtwerpvisie, omdat wij menen dat dit van belang is voor eei
vitale ianeb en tuinbouw.

••mogachrero

2LTO afoeling Steenbergen Bergen op Zoom
C. Gommaren, voorzitter
Boeknojt 16
4661 HC Steenbergen

êMmmm
Wij vinden het een positieve zaak da! de gemeente is gestart met het opstellen
van de structuwvisïe. Hiermee is er een basisdocument voor de uit te zetten
beleidslijnen in de toskomst. Op velerlei terreinen van onze samenleving,
In liet bijzonder geldt dat voor de ontwikkeling van de kernen, van het stedelijk
gebied maar ook voor het buitengebied.
In het buitengebied zijn veel ven onze leden-ondernemers actief, vooral in de
land- en tuinbouw.
Wij constateren dat de mogelijkheden voor ondernemers in de groene ruimte,
zoals de land- en tuinbouw, om duurzaam te ontwikkeien, in te beperkte mate
zijn uitgewerkt in de siruetuurvislè. Hieronder gaan we daar nader op in.

De ï>oupi£rm^:e « x r z t ondersohoid ' <k: *o liggen in het wel of niet toelaten van
qrooischa) ge r.rrtw \ke>ingcr
Echtef n <j& t*»ks? <wo: vem^* oesuggeteei d dat in de laagdynamische
gebieden goe^ onlwikke^rgeo r<iogelsj< zon Wij vragen dat uitdrukkelijk te
nuanceren.
Hs^c&rraj^
Wij hebben de argumentatie gelezen omtrent de aanduiding "hocgdynamische
gebieden" en met name het uitgangspunt van "zoekgehioden heogdynarnisene
ontwikkeling". Wij verzoeken u gezien het "voorlopige karakter om in deze
gebieden voor zover die betreflende landbouwgebieden, om
bedrijfsontwikkelingen toe te staan vergelijkbaar niet het landelijk gebied zoals
bijvoorbeeld "open zeekleipolder en/of kreken tegen het zand".
Het kan en mag niet zo zm dat bedrijfsontwikkeling tot het moment bat er sprake
is van harde plannen voor de hoogdynamlsche functie, onmogelijk gemaakt
wordt.

Bij de zone rondom de Vliet wordt gesteld dat ongewenste ontwikkelingen
moeten worden tegengegaan, Een uitzondering vormen extensieve recreatieve
ontwikkelingen. Hieruit concluderen wij dat er feitelijk geen ruimte wordt geboden
voor overige ontwikkelingen, want er is niet vermeld welke ontwikkelingen niet
gewenst zijn.
Wij missen overigens voor deze zone de rol en functie van de grondgebonden
landbouw voor belangrijke delen van deze zone. Wij vragen a ontwikkelingen
voor die sector ook toe te slaan en te beschhïvem Zie verder onder hoofdstuk
4.6. Wij verwijzen daarbij naar de mogelijkheden zoals die ook in de provinciale
verordening zijn toegestaan.
Vu
open zeer S«=» uddps W J H al > te ï en >u>»n la ^ J l - ^ u d i K O w«s*
u I q^nou
Ds P -»fi ons uzi s>iui « i ^ e r d s uhaas a / a n t ^ d u ^ «
ai d^c^appelnke ^ dr ie 8 ve ds*»n ikt et een onm i-Hiq no 01 i h i * ^
«rts^ reitpr te v^rnon -»n in u^w r*u- k^s isnubei \ ** t T VVÜ vsnden e-nr n
oat ciit met zo vermeld dient te worsen.
K
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Voor de zandgebieden in bet zuidoosten van de gemeente staat behoud en
versterking van het groene karakter voorop.
Ook hier missen wij als belangrijk uitgangspunt van beleid de versterking van de
aanwezige landbouwsector, die overigens een belangrijke bijdrage levert aan het
groene karakter van de 2 onderscheiden gebieders.
Wij constateren dat de benaming van deze gebieden onjuist is. Want het
grootste deel van dit gebied bestaat uit kleigronden, dat geldt zowel voor het
gebied "Kreken tegen het zand" ais voor "Besloten gebied op het zand*.

4. Visie op gnderdeleri
4.2. Wonen
Ruimte voor Ruimte ~ iandgo&demn
Wij vinden het onduidelijk dat er bij woningen in deze categorieën wordt
aangegeven dat voorkomen moet worden dat er teveel worden gebouwd. Als
instrument wordt echter alleen een inschatting genoemd, en een uitspraak dat
meer niet gewenst is.
Niet helder is of inderdaad da genoemde aantallen als maxima gehanteerd
zullen worden, ondanks dat er wordt geschreven over mogelijke bijstellingen
naar beneden. Dus graag de tekst hier verduidelijken.
Voor de Ruimte voor ruimte woningen wordt een voorwaarde gesteld dat die
moeten worden opgericht aansluitend aan bestaande kernen. VY| missen een
vergelijkbare voorwaarde "aansluitend aan bestaande kernen" ten aanzien van
net oprichten van landgoederen, en vooral voor het oprichten van de
bijbehorende woningen.
4.3. W&tkon / economie
Wij constateren onder 4.3.2. dat de analyse omtrent de vervangingsvraag naar
bedrijventerreinen voor de vervallen locaties onduidelijk is beschreven. Het lijkt
er op alsof vervanging niet volledig gerealiseerd moet of kan worden. Graag
verduidelijken In da visie.
Overigens constateren wij dat op de visiekaart de bestaande bedrijventerreinen
bij de overige kernen (behalve Steenbergen) niet duidelijk zijn weergegeven.
Onder bedrijvigheid buitengebied wordt vermeld dat vestiging van nietagrarlsche bedrijvigheid niet is toegestaan. Direct erna worden als voorbeelden
van uitzondering genoemd activiteiten zoals mini-camping of bed and breakfast.
Dit zijn evenwei gangbare nevenactiviteiten op een agrarisch bedrijf. Betekent de
tekst hier dat deze activiteiten alleen als vervolgactiviteiten toegestaan kunnen
worden?
Graag verduidelijking dat die ook als nevenactiviteiten mogelijk z | n . Overigens
vinden wij dat de opsomming te beperkt is, en dat ook overige nevenactiviteiten
zoals in de provinciale verordening bedoeld zijn, hier tot de mogelijkheden
moeten behoren. Zie verder onder 4.5.

3

Wesiiand
Wij onderschrijven de uitbreiding ven het Westland in noordelijke richting voor de
bestaande bedrijven uit het W a s t e d die willen uitbreiden of verplaatsen.

4.5. Landelijk gebied
Sieenb&rgse m Roomnómlm Vtwt
Onze eerste vraag is of dit gebied dezelfde begrenzing krijgt als de groenblauwe
mantel uit de Verordening Ruimte.
Zoals hiervoor al gemeld., missen wij in de doelstellingen voor het gebied de
landbouwkundige functie, die expliciet geldt voor de groenblauwe mantel.
W | vragen om uitdrukkelijk de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze functie te
benoemen, rekening houdend met cie aanwezige waarden. Het is te kort door de
bocht om alleen bestaande agrarische functies ie kunnen of mogen handhaven.
Het agrarische gebied in cie groenblauw© mantel kent ook in de provinciale
verordening ontwikkelingskansen voor de grondgebonden bedrijven en
bijbehorende nevenactiviteiten.
Open zeekfeipoiders.
In de visie mag het belang van de agrarische economie duidelijker onderstreept
worden.
Eigenlijk velt op dat begonnen wordt met de intensieve veehouderij als niet
passend te beschouwen in het landschap. Wij vinden dat bestaande intensieve
veehouderijbedrijven ontwikkelingskansen geboden moeten worden, zoals ook
in het rapport van de Commissie van Doom is beschreven. Duurzaamheid in de
volle betekenis van het woord.
Duurzaamheid is overigens voor de gehele agrarische sector van belang, De
positieve bijdrage die de sector kan leveren voor het gehele grondgebied van de
gemeente als ook voorde eigen bedrijven, moet ondersteund worden. Wij
denken daarbij aan bijdragen in duurzame energie, duurzaam waterbeheer,
versterken van de kringloop (mineralen, energie, water), duurzame
producflestrucfuur. Door het stellen van voorwaarden kan rekening gehouden
worden met bestaande waarden in het gebied.
:

Wij stellen voor om de primaire agrarische functies inderdaad te behouden en te
versterken, zonder dat gesteld wordt om menging met andere functies te
voorkomen. Dus concreet vragen wij o om in het kader het derde bullif op te
nemen zonder de laatste bijzin.
Dus de primaire agrarische funcüe en de daarbij horende mogelijkheden voor de
toekomst te behouden.
Wij vragen overigens voor deze gebieden de ruimte te bieden om
nevenactiviteiten mogelijk te maken zoals ook aangeduid in het provinciale
bereid.
De zandgebieden
Hiervoor onder hoofdstuk 3 hebben wij al aangegeven dat de gediedsaanduidino
"zandgebieden" onjuist is.
In de ze gebieden zijn eveneens bijzonder vitale landbouwbedrijven gevestigd.

4

Wij vermeiden dat grote deleo van deze gebieden op de provinciale
siructuurvisie ruimte aangeduid zijn als agrarisch affentiegebierj, net als de open
zeekletpelders.
Dat bevestigt het belang van de agrarische sector.
Duurzaamheid is ook hier voor de agrarische sector van belang. De positieve
bijdrage die de sector kan laveren, voor het gehele grondgebied van de
gemeente als ook voor de eigen bedrijven, moet ondersteund worden. Wij
denken daarbij aan bijdragen in duurzame energie, duurzaam waterbeheer,
versterken van de kringloop (mineralen, energie, water). Door het stallen van
voorwaarden kan rekening gehouden worden met bestaande waarden in het
gebied.
Nu er is opgenomen dat voor het beleid voor bestaande functies, aangesloten
wordt bij de zeekleipolders, vragen wij orn ook hier die mogelijkheden voor
duurzame ontwikkeling van agrarische bedrijven op te nemen.
Natuur en landsahapscompematiê
Wij vragen of de lopende herijking van de EHS, verwerkt zal worden In de visie,
c q . de op te stellen beleidsnotitie.
Landgoederen
Wij onderschrijven het beleid van de landgoederen. Duidelijk moet zijn, dat
aantasting van de landbouwstructuur moet worden vermeden. Ook zullen
duidelijke contouren moeten worden aangegeven, om misverstanden te
voorkomen bij initiatiefnemers.
Zoals hiervoor al aangeduid bij hoofdstuk 3, is het verstandig om de mogelijk op
te richten extra huizen, te situeren nabij de kernen, zoals ook genoemd bij de
Ruimte voor ruimte regeling.
Duurzaamheid
Wij hebben hiervoor al enkele aspecten genoemd omtrent de bijdrage aan
duurzame gebiedsontwikkeliogen vanuit de agrarische sector. Naast de
genoemde energie, zonne-energie, windenergie, kan vanuit de sector ook
genoemd worden biovergisting, waterkracht,
4.6, Toerisme en momMm
Wij lezen over de grote aandacht voor de recreatie op en bij het water.
Wij onderstrepen het belang van de combinatie met de recreatie op het land. Het
zijn twee polen die elkaar kunnen versterken.
4.7. Verkeer
Gezien de gewijzigde situatie na de aanleg van de A-4, op de N2S9, vragen wij
om behalve de aanduiding gebiedsontsluitingsweg, ook het landbouwverkeer op
de gehele N259 toe te staan en dat ook hier te vermelden.
5.
as aara
3 Uitvperingspaiigrgaf
Kostenverhaal & kweiiteitsverhetermg
Wij veronderstellen dat voor de kwaliteitsverbetering in de laagdynamische
gebieden, de voor genoemde 8 € / m2, niet geldt zoals voor zoekgebieden
stedelijke ontwikkelingen en transfomiatiegehieden.

5

Wij vragen dat duidelijker in de 3* ahnea weer te geven.
Wh verzoeken u om voor de laagdynamische gebieden een flexibel
instrumentarium op te stellen, en overigens een redelijke afweging te maken, en
dubmlB verplichtingen te voorkomen.
lof zov&r ome 2im$mjm<
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p,a. Secretaris, Ugneweg
4651. S H Steenbergen

A a n gemeenter
Steenbergen
Postbus 6,
jetgen

Betreft: Zienswijze Struetuurvisie Gemeente Steenbergen

i, 9 maart 2012

Geachte leden van de getBee.nle.raad van de gemeente Steenbergen,

De Si^huug Sneue heelt hedenhuxgen bij de struetuendsie voor de genjeente Steenbergen die tot vandaag
ter inzage hp.
Vanwege de omvang, ingewikkeldheid en omdat er nog onduidelijkheden zijn rond deze structuurvisie
kunnen wis o«/e /lynsvuj/e nog met volledig motiveren.
Wip /ullendn binnen twee %eken doen,
t ; it
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Ondertekening/
n.smeo^ de ^lichting Sneue
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p,a. Secretaris, Ligneweg 6
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Aan Gemeenteraad
Ciemeenfe Steenbergen
Postbus 6.
4650 A A Steenbergen
Betreft : Zienswijze Structuurvtsie Gemeente Steenbergen

Steenbergen, 27 maart 2012

Geachte leden van de gemeenteraad van. de gemeente Steenbergen,
Inleiding
De Stichting Sirene ondervindt bij het bestuderen, van de Striietuurvisie vergelijkbare
problemen als de gemeente. Onze doelstelling is niet om eenzijdig een bepaald belang te
verdedigen, maar om zelf een beeld te vormen van een meer dmtrzame ruimtelijke visie op de
toekomst van Steenbergen. Dit kostte ons best moeite en tijd. Wij vermoeden dat de gemeente
over het formuleren ook langer beeft gedaan dan de tijd dat de visie ter inzage ligt.
Recreatieve ontwikkeli»g
Als belangrijkste visie voor het "buitengebied wordt een extra doelstelling, die van recreatieve
ontwikkeling, toegevoegd. De ontwikkeling van deze functie wordt gehinderd, door bestaand
beleid, autonome ontwikkeling en de verordening ruimte.
Stichting Sirene h voorstander van bet verder untvukkeicn van de recreatieve betekenis. De
landbouw is weliswaar een belangrijke economische activiteit, maar vertoont, zowel qua
werkgelegenheid als qua vestigingen, een voortdurend afnemende trend, (bron SES). Deze
autonome ontwikkeling is met te keren en / a l zich nog versterken. De aandacht dient zich
daarom meer tc richten op andete sectoren dan de landbouw.
Wij signaleien echter nog een betekenisvolle belemmering op de verdere ontwikkeling van
recreatie in Steenbergen. Wanneer niet een objectieve bril naar het landschap wordt gekeken,
is er in grote delen van Steenbergen sprake van een. verloederd landschap.
In de concept structuurvisie staan diverse opmerkingen over het landschap. E r wordt echter
niet consequent mee om gegaan, in on/e ogen is er sprake van een krampachtige houding
t a.v. het kale landschap in de kleigebieden. Ongemotiveerd wordt als uitgangspunt genomen
dat hot zeekleigebied een open gebied moet zijn en dat dit een waardevolle landschappelijke
waarde is, I let beleid is gericht op handhaven en versterken van deze openheid van het
landschap. Daar tegenover staat een roemen van het besloten en groene landschap in de
zogenaamde zandgebieden, Kennelijk wordt hieronder ook het klei landschap rondom de Vliet
en de Orut jslandse kreken, alsmede het veeniandschap van het Oudiand begrepen.

Behoud van het open landschap wordt in relatie gebracht tot windmolens, intensieve
veehouderij en landgoederen, die vanwege aantasting van de openheid niet worden
toegestaan. Deze keuze is niet objectief te onderbouwen. Er wordt daarentegen wel
meegewerkt aan verdere schaalvergroting van de grondgebonden agrarische sector. Het is met
name de laatste sector die verantwoordelijk is voor de verloedering van het landschap. Tijdens
de diverse ruilverkavelingen zijn veel natuurlijke landsehapelementen vernietigd, terwijl meer
recent voortdurend grote, lelijke loodsen infant open landschap worden geplaatst zonder enige
erftwplanting,
We betreuren dit en zijn van. mening dat herstel van het landschap, met behoud van. de
agrarische rentabiliteit een hoge urgentie verdient.
Wij zijn. van mening dat een groenblauwe dooradeting van het landschap een grotere waarde
heeft, Primair houdt dit in dat de historische elementen van. het landschap, met name de
kreken, en dijken, de landschapbepalen.de elementen moeten worden; beplant en. omzoomd
door groenstructuren.
Wij pleiten voor het bieden van. extra ruimte m andere faciliteiten aan meer extensieve
vormen van landbouw en veeteelt. Dus meer raknte geven aan biologische en duurzame
landbouw en streekgebonden producten.
Daarnaast bepleiten we het rumihartig omgaan met de vrijkomende agrarische bebouwing
(VAB) voor recreatieve functies en particuliere bewoning.
Wij signaleren dat extensieve landbouw, alsmede het in gebruik nemen van. diverse
bebouwing door niet-agrariêrs over het algemeen een aanzienlijke verrijking van het
landschap betekent. Landgoederen kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de
ruimtelijke kwaliteit van het landschap, wanneer zij de kale eentonigheid van het moderne
agrarische landschap doorbreken.
Bedrijven
Wij hebben bezwaar tegen de huidige trend dat op de agrarische bedrijnen voortdurend
ontwikkelingen plaatsvinden die op bedrijventerreinen thuishoren. Het opslaan en/of
bewerken van aangevoerde producten leidt rot het plaatsen van landschapsaantastendc, grote
loodsen en een onevenredige belastingwin het lokale wegennet, Wij wijzen er op dal deze
bedrijven niet voldoen aan de definitie van. agrarisch bedrijf.
'1 ijdelijke arbeidskrachten dienen gehuisvest te worden in pensions en logiesgebouwen.
Ongemotiveerd vu>rdi gesteld dat dit aan de randen van een kern zou moeten plaatsvinden,
Sirene \ i n d dat deze huisvesting in principe in de hele kern kan plaatsvinden (inch stad
Steenbergen). Len gruot deel van deze zogenaamde arbeidsmigranten werkt op agrarische
bedrijven, waarvoor plotseling weer andere regels zouden gelden. Wij \ inden dat ook deze
mensen in daarvooi geschikte volwaardige pensions / logiesgebouwen moeten worden
gehuisvest en met op hei bedrijr(vaak geen agrarisch bedrijf meer) waar ze toevallig werken.
De uitzondering voor een agrarisch bedrijf is niet gemotiveerd. Onduidelijk is waarom
bijvoorbeeld een schilder deze migranten niet op het bedrijf mag herbergen en een boer w e l
Dit betekent een ongelijke behandeling (mogelijk in strijd met de grondwet ?).
De Heen
Juist de kern De I leen vormt een speerpunt in de recreatieve ontwikkeling van Steenbergen.
in de vigerende struetuurvisie wordt echter de indruk gewekt dar er voor wordt gekozen De
Heen te laten uitsterven. Groei beleid van de/e kern tot ecu niveau dat de basisvoorzieningen
voor het dorp kunnen blijven bestaan, is met alleen gewenst vanuit de leiibaarheid von deze
kern. maar is levens noodzakelijk om het dorp in de toekomst zün recreatieve functie, in een
aantrekkelijke landschappelijke omgeving, te doen vervullen.

Brede ecologische verbindingasoae
De ontwikkelingen, met de betrekking tot de A4 en het verder uitbouwen van. hei Westte&d en
bet bedrijventerrein brengen het risico «iet zich dat de ecologische verbinding tussen het.
Oudland, Ligne en Dassenberg en de westelijke polders tot en mei het Krammer-Volkstak
wordt belemmerd.
Ten zuiden van deze verbinding vormt de vrijwel aaneengesloten bebouwing van Lepelstraat
tot Bergen op Zoom een belemmering. Naar het noorden is verbinding slechts mogelijk met
een ruime boog om Steenbergen heen.
Wij pleiten voor het vrij van glastuinbouw e€ industrie houden van. een brede strook
(minimaal 300 meter) tussen de glastuinbouw en de gebieden rond de Ligne (mie afbeelding).
Deze strook kan ook een recreatieve betekenis krijgen, bijvoorbeeld als fraaie fietsverhmding
tussen De Heen e.o. en. het Oudland.
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Sirene keert zich tegen de \erdcre uitbreiding van glastuinbouw in het Westland en bij het Abc '.
Daarnaast menen we dal Steenbergen zeer terughoudend moet z i p bij het creëren van nieuwe
bedrijfsterreinen langs de A4. Het huidige landschap zou vanaf de .44 goed zichtbaar moeten
blijven en / o aantrekkingskracht moeten gaan uitoefenen op passanten, recreanten in spe,
Namens de ^lichting Sirene
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Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 2812
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl

De gemeenteraad van Steenbergen
Postbus
6
4650 A A Steenbergen

Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Zienswijze ontwerp ' Structuurvisie gemeente Steenbergen '

Datum

16-februari-2012
Ons kenmerk

Geachte raad,

C2063801
Uw kenmerk

U heeft ons het ontwerp van de ' Structuurvisie gemeente Steenbergen '
toegezonden. De structuurvisie geeft een integraal beeld van het voorgestane
beleid en de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen.

Contactpersoon

A.J.J.M. Danen
Directie

Alhoewel wij beseffen dat de structuurvisie een zelfbindend karakter kent,
reageren wij graag op deze structuurvisie om daarmee in een zo vroeg mogelijk
stadium aan te geven welke provinciale belangen bij de nadere uitwerking van de
visie om aandacht vragen.

Ruimtelijke Ontwikkeling
en Handhaving
Telefoon

2632
Fax

Visie

(073) 680 76 45

In de structuurvisie (voortaan SV te noemen) wordt in hoofdlijnen de
voorgenomen ontwikkeling van de gemeente Steenbergen voor de komende 10
tot 15 jaar beschreven. Ook wordt voor dit gebied het te voeren ruimtelijk beleid
en de wijze van uitvoering aangegeven.
De SV bevat een uitvoeringsparagraaf waarin staat aangegeven op welke wijze de
voorgenomen ontwikkelingen zullen worden verwezenlijkt.

Bijlage(n)

E-mail

adanen@brabant.nl

Provinciale belangen

De hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid zijn vastgelegd in de
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO).
Voor de volgende thema's raakt uw visie of de toekomstige uitwerking daarvan
provinciale belangen en zien wij aardeiding om op uw visie te reageren.
Algemeen
De structuurvisie heeft een globaal karakter en is als zodanig geformuleerd.
In algemene zin gaan wij er, mede in relatie tot de Uitvoeringsparagraaf, van uit
dat bij de verdere uitwerking van de structuurvisie, in de bestemmingsplannen,
de regels van de Verordening ruimte in acht genomen worden. Met name geldt
dit voor de besternmingsplannen voor het buitengebied, die in ontwikkeling zijn,
en de specifieke projecten daarin.

Het provinciehuis is
vanaf het centraal
station bereikbaar met
stadsbus, lijn 61 en 64,
halte Provinciehuis of
met de treintaxi.

Verder merken wij op dat de Structaurvisie (SV) op enkele punten is aangepast
naar aanleiding van ambtelijk overleg. De SV bevat daarmee een duidelijker
afstemming met het provinciaal beleid met onze directie R O H .
Thema Bevordering van ruimtelijke kwaliteit

Datum

ló-februari-2012
Ons kenmerk

C2063801

In de S V R O van de provincie en Verordening ruimte is de zorgplicht voor
ribmtelijke kwaliteit beschreven. Een belangrijk onderdeel daarvan is het
principe van zorgvuldig ruimtegebruik. Geadviseerd wordt dit principe en de
afweging die daarbij hoort (volgens de SER-ladder) op te nemen in de SV.
Daarmee kan de SV een kader vormen voor de geëiste verantwoording van een
bestemmingsplan dat voorziet in nieuw ruimtebeslag buiten het bestaande
stedelijke gebied.
Paragraaf 5.3 van de SV bevat een passage over kostenverhaal. Geadviseerd
wordt daarin ook aandacht te besteden aan de toepassing van artikel 2.2. uit de
Verordening ruimte met betrekking tot het vragen van een tegenprestatie voor de
kwaliteitsverbetering van het landschap die nodig is bij nieuwe ontwikkelingen
buiten het bestaande stedelijke gebied. W i j verwijzen daarvoor naar de
provinciale Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap d.d. 1
november 2011.
W i j adviseren dit ook te borgen in de SV omdat dit daarmee de basis is voor de
kwaliteitsverbetering van het landschap in een bestemmingsplan.
Thema stedelijke ontwikkeling

Op de kaart van de SV is een aantal 'zoekgebieden hoogdynamische
ontwikkeling, uitbreiding' opgenomen ten behoeve van uitbreiding van wonen,
werken, glastuinbouw en recreatie aangegeven.
Voor wat betreft wonen en werken zijn enkele gebieden rond de kernen
Steenbergen en Dinteloord (wonen) aangegeven die ruimer zijn dan de
zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling in de Verordening ruimte.
Voor wat betreft de zoekgebieden bij Steenbergen achten wij uw stelling dat de
A4 als één van de belangrijkste structuurdragers aangemerkt wordt, begrijpelijk.
Echter, de aan deze structuurdrager grenzende ruimte voor nieuwe woon- en
werklocaties is dusdanig groot dat deze zowel bij de kern Steenbergen als bij de
kern Dinteloord bijna net zo groot is als de bestaande kern zelf!
W i j zijn van mening dat deze grootte in relatie tot de behoeftevraag in de
toekomst ten aanzien van de functies wonen en werken niet tot elkaar in
verhouding staan. W i j adviseren om in deze SV uit te gaan van de -regionaal
afgestemde- woningbehoefte en in ieder geval een fasering op te nemen.
Het opnemen van deze uitbreidingslocaties "om verloedering van het landschap
te voorkomen" achten wij geen reden om daaraan vast te houden.
Uitbreiding A F C Nieuw Prinsenland
De SV voorziet in een ruime uitbreiding aan de zuidkant van Noordlangeweg.
Zoals de SV ook aangeeft is dit geen uitbreiding op korte termijn, maar zeer
waarschijnlijk pas over 15-20 jaar en uiteraard afhankelijk van het succes van het
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huidige A F C N P en de economische groei. W i j achten dit aanvaardbaar, al zal
dit te zijner tijd regionaal afgestemd dienen te worden.
Gelet op het feit dat het om een ontwikkeling op de lange termijn gaat adviseren
wij om een andere legenda te hanteren, bijvoorbeeld: mogelijke lange termijnontwikkeling.

Datum

16-februari-2012
Ons kenmerk

C2063801

Uitbreiding Steenbergse Westland
Voor de uitbreiding van het Steenbergse Wesdand geldt hetzelfde als voor de
uitbreiding van het A F C . De invulling daarvan is afhankelijk van behoefte en
economische ontwikkeling. Dan gaat het over een uitbreiding voor de langere
termijn.
Tot slot

Met het ontwerp van de ' Structuurvisie gemeente Steenbergen ' wordt een
belangrijke stap gezet voor een verdere ontwikkeling van Steenbergen op langere
termijn. W i j verzoeken u bij het opstellen van de definitieve versie van de
structuurvisie en de latere uitwerking daarvan rekening te houden met
bovengenoemde provinciale belangen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

P.M.A. van Beek,
bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling

3/3

Meylblok, M. (gemeente Steenbergen)
¥an:
Verzonden:
Aan:
00
Onderwerp:
B

Koenraadt, Sjoerd [s.koenraadt@brabantsedelta.nl]
zaterdag 10 maart 2012 12:50
info (gemeente Steenbergen)
Meulblok, M. (gemeente Steenbergen)
Wateradvies Ontwerp Structuurvisie Gemeente Steenbergen

10 maart 2012
Gemeente Steenbergen
t.a.v.; de heer M. Meulblok
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN
Onderwerp: wateradwies ontwerp s i n j c t a u r v ï s l s gemeente Steenbergen
Geachte heer Meulblok,
Op 26 januari 2012 heeft u de ontwerp structuurvisie gemeente Steenbergen toegezonden in het kader van de
tervisielegging hiervan. Het Waterschap Brabantse Delta heeft de visie beoordeeld op de mogelijke effecten op de
waterhuishouding en geeft hierbij zoals verzocht advies in het kader van de watertoets.
jp basis van voorliggende ontwerp structuurvisie geven wij een positief wateradvies, met inachtneming van
onderstaande opmerkingen.
Het beleidskader van de waterbeheerder ontbreekt in deze structuurvisie. Ik verzoek u het beleidskader van
Waterschap Brabantse Delta in de bijlagen op te nemen. Daarnaast verzoek ik u bij het gemeentelijk beleid de
verwijzing naar de 'notitie gemeentelijke wateropgave' van de gemeente Steenbergen toe te voegen.
In paragraaf 4.5.2, de toekomstige situatie voor het landelijk gebied voor de zandgebieden, is aangegeven dat de
ontwikkeling van de Cruijslandse kreken prioritiet heeft, met als aantekening dat dit mogelijk moeilijk zal liggen
door het gewijzigde beleid van het waterschap. Het is mij onbekend wat hiermee wordt bedoeld.
In de structuurvisie is de ontwikkeling van landgoederen langs de zone van de Vliet voorzien, daarnaast zijn er
zachte plannen, zoals de Westhavendijk en Dinteloord-West. Zoals bekend is het Waterschap Brabantse Delta
geen voorstander van buitendijkse ontwikkelingen en zijn er slechts enkele uitzonderingsgronden waarop deze
ontwikkelingen mogelijk zijn. Hierbij verwijs ik u naar de beleidsregel "buitendijks bouwen' van Waterschap
Brabantse Delta.
De structuurvisie beoogt binnen haar gemeentegrenzen diverse ontwikkelingen van zowel in- en
uitbreidingslocaties voor woningbouw en bedrijvigheid. Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de
waterhuishouding, o.a. door een toename van verhard oppervlak en/of afvalwater. Het waterschap wordt graag
vroegtijdig betrokken bij de invulling van deze functies, zodat eventuele compenserende maatregelen tijdig
kunnen worden ingepast. De plannen zullen conform het beleid van het waterschap waterneutraal ontwikkeld
dienen te worden.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met ondergetekende op het telefoonnummer 076 5641117.
Vriendelijke groet,
Waterschap Brabantse Delta
Sjoerd Koenraadt

Voor meer informatie over het waterschap kunt u de internetsite www.brabantsedelta.nl raadplegen.
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Burgemeester en wethouders van Steenbergen
T.a.v. A.M.C. van Kesteren
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

iHisiniiiiuii
11202403

Uw kenmerk:
UM1201370
Onderwerp:

Uw brief van:
23.2.2012

ontwerp-structuurvisie

Behandelend ambtenaar:
L. Wiliems

Ons kenmerk: Telefoonnr.;
lw20032012
14 0168

" "" *

Verzonden datum:
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Geachte heer Van Resteren,
Allereerst hartelijk dank voor de heldere presentatie met aansluitend de bijzonder prettige bespreking van
de ontwerp-structuurvisie van de gemeente Steenbergen tijdens de bijeenkomst op 15 maart j.l. Hierbij
zijn een aantai van onze vragen al beantwoord, maar zoals afgesproken door middel van deze brief de
opmerkingen namens de gemeente Moerdijk, welke beschouwd kunnen worden als formele
inspraakreactie:
•
De opname van het hoogdynamisch gebied rondom de monding van de Dintel. Dit grenst aan de
gemeente Moerdijk en daarom heeft dit gebied onze bijzondere aandacht De ontwikkelingen die u
hier voor ogen heeft zijn nog niet concreet. Dit geeft onzekerheid bij onze burgers. De inwoners van
de gemeente Moerdijk zijn zeker belanghebbend en daarom vragen wij u meer duidelijkheid over
deze ontwikkelingen of in elk geval inzicht in de landschappelijke en ruimtelijke inpassingstructuur,
-methodiek die hier bij gehanteerd zal worden om de impact op de burgers van de gemeente
Moerdijk minimaal te laten zijn. Daarnaast hebben wij ook nog een aantal specifieke opmerkingen op
specifieke onderdelen binnen deze hoog dynamische zone:
o Dintel Park (blz. 46): De ontwikkeling van dit grootschalige recreatiegebied is gelegen aan de
zuidzijde van de Dintel tegenover het bestaande industrieterrein Dintelmond. Hoewel de
uitbreiding van Dintelmond thans niet meer aan de orde is (structuurvisie Moerdijk 2030)
vergt de aanwezigheid van de hier gevestigde bedrijven in relatie tot de beoogde recreatieve
functie de nodige afstemming (met name de aspecten geluid, externe veiligheid),
c Vrachtwagenproblematiek Dinteloord (blz. 51): ter oplossing van deze problematiek wordt
nader onderzoek aangekondigd, waarbij wordt gesteld dat bij de alsdan noodzakelijk
gebleken nieuwe wegen en\of planologische procedures de nieuwe structuurvisie daarvoor
de basis vormt. Niet duidelijk blijkt uit het stuk wat precies deze basis is en waar dit in het
document precies is te vinden,
o Windpark (blz. 54): Gesteld wordt dat de kwaliteitsverbetering in of nabij het plangebied of
elders binnen de gemeente kart worden gerealiseerd. Vanwege de relatie tussen de
windmolens bij het AFC en die van het windpark op Moerdijks grondgebied is een
compensatie ook buiten het grondgebied van de gemeente Steenbergen legitiem. Dit doet
tevens recht aan de regionaal gemaakte afspraken over de realisatie van ecologische
verbindingszones langs de MarfdDintel en uw bestuurlijke afspraken met de provincie Noord
Brabant in relatie tot de ontwikkeling van het AFC NP.
o Mark-Dintel-Viiet Gezamenlijk met de gemeente Haiderbergen en het waterschap hebben wij
als collegiale besturen het convenant Mark-Dintei-Vliet ondertekend waarin afspraken zijn
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gemaakt ten aanzien van de in gezamenlijkheid te ontwikkeien Mark-Dintei-Vtiet zone. Het
bemerkt ons dat in uw Struetuurvisie hieraan nog geen aandacht is besteed. Het lijkt ons
belangrijk dat de uitgangspunten van deze samenwerking een plek krijgen in uw visie
waarmee ook in zeker zin ook tevens duidelijkheid wordt gegeven hoe u zult omgaan met
toekomstige ontwikkelingen, zowel hoog- ais laagdynamisch in de nabijheid van de MarkDintel-Vliet zone.
Landelijk gebied (biz 34} Wij wijzen u op de kansen en opgaven die in regionaal in ontwikkeling zijn
om de recreatieve en toeristische waarde van West Brabant als geheel, of eigenlijk Waterpoort, op de
kaart te zetten. In dit verband ons verzoek om in de betreffende hoofdstukken aan te haken op
regionale structuren en kansen zoals; Waterberging en verzilting van het Volkerak-Zoommeer.
Brabant aan Zee, Mark-Dintel-VHet en West Brabantse Waterlinie en de hierbij overeengekomen
regionale uitgangspunten ter ontwikkeling. Het verankert uw visie en verstevigd de regionale kijk op
deze projecten.
Duurzaamheid (blz 40) U meent in deze structuurvisie enkel aandacht te moeten besteden aan
windmolens aangezien dit de voor uw enig mogelijke vorm van duurzame energie die kan worden
toegepast in de gemeente Steenbergen met een evidente ruimtelijke impact. In dit verband het
verzoek toch ook aandacht te besteden aan de bio-vergistinginstailatie als onderdeel van het AFC
NP en de nivellering van de impact dan we! inpassing van deze.
In algemene zin lijkt de financiële paragraaf en het bijbehorende uitvoeringsprogramma meer
mogelijkheden voor kostenverhaal te bieden dan het ontwerp thans bevat. Uiteraard betreft dit in
essentie een eigen verantwoordelijkheid van de gemeente Steenbergen, maar niettemin in dit
verband het aanbod om met de deskundigen van onze gemeente nader van gedachten te wisselen
over de Mtoerdtjkse aanpak op dit punt om mede op basis hiervan te kijken of een en ander kan
worden aangescherpt.

Tot zover de reactie van de gemeente Moerdijk op de ontwerp-structuurvisie van Steenbergen. Wij
houden ons graag aanbevolen om (pro)actief betrokken te blijven bij het verdere proces en vervofmaking
van uw Struetuurvisie.
Tenslotte wensen wij u veel succes met de verdere vaststelling van dit belangrijke visiedocument.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de gemeentesecretaris
de burgemeester,

/
Drs. A.E.B. Kandel

J.P.M. Kiijs
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Gemeente Steenbergen
ta.v, het college van burgemeester en wethouders
Postbus 8
4850 A A Steenbergen
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Geacht college.
Hierbij willen we graag onze reactie geven op de ontwerp-structuurvisie van uw gemeente
Steenbergen d.d. 24 januari 2012.
Onze reactie is gericht op die onderdelen van de visie die zwaarwegende effecten kunnen hebben
voor de regio en specifiek voor ons grondgebied. O p deze onderdelen kunnen wij om
onderstaande redenen dan ook. niet instemmen en vragen wij u uw structuurvisie hierop aan te

Uitbreiding A F C N F ten zuidenvan.de Noordlancieweg.
Zeer onaangenaam verrast zijn wij met het onderdeel in uw visie waar u een mogelijkheid biedt om
het huidige planologisch vastgelegde Agro Food Cluster (AFC) terrein ton noorden van de
Noordiangeweg, bestaande uit glastuinbouw en agro- en food gerelateerde bedrijvigheid, uit te
breiden ten zuiden van de Noordiangeweg. In de toelichting geeft u vervolgens aan dat u voorkeur
uitgaat naar een eerste ontwikkeling van dit gebied ten oosten van de Derriekreek,
Allereerst verwijzen wij u naar de brief die de gemeente Halderbarge op 23 november 2008 naar
de Provincie Noord-Brabant heeft gestuurd omrent de besluitvorming van het college inzake de
planontwikkelingen A F C Hierin staat duidelijk aangegeven dat de gemeente Halderbarge
uitsluitend instemt met de plannen voor de ontwikkeling van het A F C (destijds genaamd A l C D )
wanneer de ontwikkeling van het bedrijventerrein ten noorden van de Noordiangeweg plaatsvindt.
Het college sloot hierbij aan op het standpunt van de gemeenteraad van Steenbergen.
Naar aanleiding hiervan is destijds gehoor gegeven aan dit standpunt, waarbij de begrenzing van
het plangebied van het A F C is aangepast en hef gebied ten zuiden van de Noordiangeweg niet
meer als bedrijventerrein is opgenomen. In het provinciaal inpassingsplan als ook op de plankaart
behorende by de bestuursovereenkomst is dit vervolgens door vertaald.
Onze gemeente is altijd van mening geweest en blijft ook van mening dat het gebied ten zuiden
van de Noordiangeweg niet als uitbreidingsgebied moet worden opgenomen.

Thans doen zich ook geen nieuwe feiten en of omstandigheden voor om van het eerder genomen
standpunt af te wijken,
in de bestuurscommissies Sociaal Economische Zaken en Ruimtelijke Ontwikkeling en W o n e n van
de Regio West-Brabant, is recent de concept nota 'Regionale agenda werklooafies Regio WestBrabant' besproken. Hierin is geconcludeerd dat sprake is van een behoorlijk overaanbod aan
bedrijventerrein. In de nota is hef A F C W 8 als speciaal bedrijventerrein opgenomen. Thans wordt
uitsluitend uitgegaan van het huidige urtgeefbare terrein en zijn geen nieuwe faseringen of
uitbreidingen meegenomen. Omdat er nog veel ruimte voor nieuwvestiging beschikbaar is op het
huidige terrein, is, in aansluiting met de conclusies uit de regio, de noodhaak voor een uitbreiding
van het A F G voor nu en ook voor de langere termijn niet aantoonbaar en behoeft daarom ook niet
in een visie te worden meegenomen.
Het behoud van het open polderlandschap en de verscheidenheid van hef grondgebied ten zuiden
van de Noordiangeweg is daarnaast een belangrijk argument voor ons om per definitie niet in te
stemmen met een verdere uitbreiding van het gebied ten zuiden van de Noordiangeweg. Het Is in
ieder geval van regionaal belang om deze polder open te houden. Dergelijks gebieden worden
steeds beperkter door allerlei grootschalige ontwikkelingen. Daarbij merken wij op dat we de
voorkeur om eerst het gedeelte ten oosten van de Derriekreek te ontwikkelen niet kunnen volgen,
aangezien een eerste fasering van een dergelijke grootschalige ontwikkeling langs de A 4 logischer
lijkt.
Zpekcjebipd windmolens
De visie biedt ook de mogelijkheid om naast de inmiddels geplande 7 windturbines conform het
plan Windpark Zuid-Dintel nog meer windturbines te realiseren op het A F G terrein {huidig
geplande glastusnbouwterrein, nieuw bedrijventerrein en huidig terrein Suiker Unie). Met name de
realisatie van nog meer windturbines op het terrein van de Suiker Unie kan negatieve effecten
hebben voor in ieder geval de kern Starnpersgat en omgeving. Wij vragen in ieder geval het
boekgebied te verkleinen, waarbij op het bedrijventerrein ten oosten van het Mark-Vlietkanaal niet
(meer) windturbines kunnen worden geplaatst,
In afwachting van uw berichtgeving, vertrouwen wij erop u hiermede voldoende te hebben bericht,

Hoogachtend,
lemeester
ter en wethouders van de gemeente Halderberge,
ecretaris,
«de, burgemeester,
a ris

drs, T. van W a e s

G A A . i l . Janssen
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