
gemeente Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg III III II II III II lllll II 

BM1402265 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Bedenkingen volkspartij tegen het voornemen tot verkoop perceel Zuidwal 2 aan Stichting- dag - en 
woonvoorziening 

Steenbergen; 10 november 2014 

Aan de Raad, 

De volkspartij heeft tegen de ingekomen stukken, mededelingen 10 en 10A, Verkoop Zuidwal 2 schriftelijk 
bedenkingen weergegeven. 

Wij willen ten aanzien van deze bedenkingen als college een reactie geven aan de hand waarvan uw 
raad een weloverwogen standpunt kan innemen. Puntsgewijs zal op de reactie worden ingegaan: 

1. Om de bouwplannen van SDW op Zuidwal 2 te kunnen realiseren moet het bestemmingsplan 
aangepast worden omdat men 3 verdiepingen hoog wil bouwen daar waar 2 is toegestaan. 
Het college heeft onlangs duidelijk te kennen gegeven geen bestemmingsplannen te willen 
wijzigen, als voorbeeld verwijzen wij naar de tijdelijke huisvesting van BC Deen waarvoor geen 
bestemmingsplan wijzigingen worden gemaakt. 
Bij het uitvoeren van de plannen van SDW is bestemmingsplan wijziging dus onvermijdelijk. 
Dit zal ongetwijfeld leiden tot bezwaarschriften van omwonenden en eventuele planschade. 
Is het college voornemens om de bestemmingsplannen hiervoor toch te wijzigen? Indien nee: 
Draagt de gemeente SDW op om niet hoger dan 2 verdiepingen te bouwen ? 

Reactie college: 
Het wijzigen van een bestemmingsplan is een raadsbevoegdheid en geen collegebevoegdheid. Van een 
besluit tot het niet meer wijzigen van bestemmingsplannen is ons dan ook niets bekend. Wel is het zo dat 
telkenmale door uw raad een belangenafweging zal worden gemaakt om wel of niet mee te werken aan 
een wijziging van een bestemmingsplan. In dit geval is het college voornemens om een 
bestemmingsplanprocedure op te starten om de door SDW gewenste bouwplannen tot de realisering van 
een woonzorgcomplex voor de huisvesting van verstandelijk gehandicapten te realiseren. 
Het college is ook niet voornemens om SDW op te dragen om slechts in twee bouwlagen te bouwen 
omdat SDW op deze wijze hun gewenste programma niet kunnen realiseren en omdat wij het 
stedenbouwkundig verantwoord achten dat aan de Zuidwalzijde, grenzend aan het parkeerterrein een 
hogere bouwhoogte van 3 bouwlagen wordt aangehouden. 

2. SDW heeft 2 maanden uitstel gevraagd omdat niet 16 maar 18 zorgappartementen nodig zijn om 
tot een financieel haalbare ontwikkeling en een gunstigere verhouding tussen opbrengsten en 
kosten te komen waardoor de efficiëntie binnen de zorgexploitatie wordt vergroot. 
Er was al bekend dat men waarschijnlijk te weinig ruimte had om voldoende parkeerplaatsen aan 
te leggen dus zal deze ontwikkeling hier niet ten goede aan bijdragen. 
Kan het college garanderen dat, wanneer uitbreiding aan het SDW gebouw nodig blijkt, men geen 
toestemming gaat geven om een gedeelte van het park op te offeren cq te verkopen om deze 
uitbreiding te realiseren? 

Reactie college: 



Het park zal in dit verband in beginsel niet worden verkocht of opgeofferd voor parkeergelegenheid. De te 
verkopen grond is op de tekening weergegeven. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig 
gedeeltelijk op eigen terrein en gedeeltelijk in de directe omgeving, het parkeerterrein aan het 
Striniusplein, om de beperkte parkeerdruk op te vangen (De bewoners, zijnde verstandelijk 
gehandicapten hebben over het algemeen geen eigen auto). 

3. De Volkspartij vraagt het college om serieus de mogelijkheid te bekijken of SDW wellicht niet 
beter twee honderd meter verderop aan de Ravelijnstraat zou willen bouwen, ook in het centrum 
van Steenbergen met uitzicht op het park. 
Is het college bereid om deze mogelijkheid aan SDW voor te stellen ? 

Reactie college: 
De ontwikkeling van Couveringepark staat hoog op de agenda van buurtbewoners en het college. De 
gemeente heeft destijds onder andere voor de verkoop en bebouwing van de gronden aan de 
Ravelijnstraat een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelcombinatie Couveringepark gesloten. 
De recent ontstane situatie van WSG en de partijen in de ontwikkelcombinatie Couveringepark (WSG en 
Aan de Stegge Roosendaal) vormt de grootste belemmering voor de verdere ontwikkeling. De 
privaatrechtelijke belemmering zoals hierboven weergegeven zorgt ervoor dat wij, gelet op de urgentie 
van het huisvestingsvraagstuk voor de verstandelijk gehandicapten, in samenhang met de reeds 
langlopende zoektocht naar een geschikte huisvestingslocatie voor de centrale huisvesting van 
verstandelijk gehandicapten, niet voornemens zijn om aan SDW voor te stellen om deze mogelijkheid in 
ogenschouw te nemen. 

4. De braakliggende grond van de voormalige landbouwschool behorende bij het Couveringe Park is 
in het bezit van de volkshuisvesting corporatie WSG en Bouwbedrijf Aan de Stegge. 
Couveringe Park is een doorn in het oog bij het uitblijven van verdere ontwikkelingen en de 
verwachting is dat hier de komende jaren geen verandering in zal komen. 
De grond gelegen aan de Ravelijnstraat hoort dus bij het nog niet volgebouwde Couveringe Park 
en wordt afgescheiden door een watergang. 
Deze grond past net zoals Zuidwal 2 in de bestemming maatschappelijke zorg, met dit verschil 
dat het bestemmingsplan hier gebouwen met 3 verdiepingen toestaat, dus geen wijziging 
bestemmingsplan met kans op bezwaarschriften en planschade. Is het college te bemiddelen 
tussen SDW en WSG/Aan de Stegge? 

Reactie college: 
Zie punt 3. 

5. Het perceel aan de Ravelijnstraat is ook duidelijk groter dan dat van Zuidwal 2 zodat 
parkeergelegenheid en uitbreiding van meer appartementen geen probleem meer is. 
Ook is er veel minder verkeersdrukte in de Ravelijnstraat dan in de Van Gaverenlaan. 
De Van Gaverenlaan I Zuidwal is nu al een heel drukke toegangsweg naar het centrum en zal 
wanneer de Burgemeester van Loonstraat 30 km. zone wordt alleen maar drukker worden. 
Dit zorgt voor een enorme mobiliteitsbeperking voor de zorgbewoners wanneer SDW gehuisvest 
zal worden aan de Zuidwal I Van Gaverenlaan. 

Reactie college: 
De verkeersbewegingen in samenhang met de realisering van een woonzorgcomplex zullen gering zijn op 
welke locatie dan ook. 

6. WSG verkeert, zoals we allen weten, in zeer zware financiële en bestuurlijke problemen en zal 
zich wellicht verlost voelen van verplichtingen om aan de Ravelijnstraat te gaan ontwikkelen en 
bouwen. 
Blijft over Aan de Stegge die ook niet in staat is om, zoals afgesproken, het Couveringe Park vol 
te bouwen. 
De Volkspartij vraagt het college om Zuidwal 2 niet te verkopen om het verkopen maar om te 
kijken wat het beste is voor alle partijen. 

Reactie college: 
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Zie punt 3 

7. Lange termijn visie is hier gewenst. 
7a De risico's zijn te groot dat huisvesting van SDW op Zuidwal 2 na enkele jaren te krap zal blijken 

te zijn. 
Reactie college: 
SDW doet deze investering op basis van een lange termijn strategie. Het risico zal gering zijn. Zover als 
dit risico er al zou zijn dan is dit een risico dat in het geheel ligt bij SDW. Het (ver)koopcontract laat niet 
meer bebouwing toe dan nu is aangegeven. Ook in het nog op te stellen bestemmingsplan zal het 

nu ingediende bouwprogramma als maximaal worden opgenomen. 

7b. Geen mobiliteitsproblemen voor zorgbewoners aan Ravelijnstraat 
Reactie college: 
Zie punt 5. 

7c. Bestemmingsplannen hoeven niet te worde aangepast voor de locatie Ravelijnstraat: 
Reactie college: 
Op grond van het huidige bestemmingsplan Couveringepark kan er op de locatie zoals wordt 
voorgedragen door De Volkspartij veel meer gebouwd worden. Er kunnen 60 wooneenheden worden 
gerealiseerd met de daarbij behorende voorzieningen en de maximale bouwhoogte is 14 meter. Het plan 
van SDW kan, los nog van het tijdsaspect en de huidige privaatrechtelijke impasse, gelet op de financiële 
haalbaarheid dus niet eenvoudig worden ingevuld op een locatie waar aanzienlijk meer bebouwing is 
toegestaan. 

7d.Ravelijnstraat is groot genoeg voor eventuele uitbreiding en meer parkeerplaatsen: 
Reactie college: 
De locatie is inderdaad groot genoeg. Maar dit wil niet zeggen dat de locatie geschikt is. Zie punt 2, 3 en 
7c. 

7e. Couveringepark wordt eindelijk door ontwikkeld. 
Reactie college: 
De doorontwikkeling van het plan Couveringepark is niet afhankelijk van concrete belangstelling maar 
van de wil en bereidheid van Aan de Stegge en WSG om met elkaar tot een oplossing te komen. 

7f. Zuidwal 2 zal een gewilde lokatie blijven voor andere potentiële ontwikkelaars. 
Reactie college: 
Dit valt niet met zekerheid te zeggen. De locatie Zuidwal 2 is voor de doelgroep bovendien perfect 
gelegen dicht bij het centrum en de daar aanwezige voorzieningen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-secnåtaris, de burgemeester, de burgemeester, 

R.A.J.M gers 
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