
gemeente Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg llllll Mil III HUI II II 

BM1501636 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Reactieve aanwijzing bestemmingsplan bedrijventerrein Reinierpolder 

Steenbergen; 1 september 2015 

Aan de Raad, 

Op 25-06-2015 heeft u het bestemmingsplan bedrijventerrein Reinierpolder vastgesteld. Het betrof hier 
zowel regels voor de bestaande bedrijventerreinen Reinierpolder I en II als voor de geplande uitbreiding. 

Reactie aanwijzing 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben naar aanleiding van de inhoud van het 
vastgestelde bestemmingsplan besloten om een reactieve aanwijzing te geven. De provincie heeft eerder 
een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Als gevolg van deze zienswijze zijn 
meerdere wijzigingen doorgevoerd in het vastgestelde bestemmingsplan. Nu hebben Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant enkel een aanwijzing gegeven op de afwijkingsregel opgenomen in artikel 4 lid 
4.5.3. In deze opgenomen afwijkingsregel werd de mogelijkheid opengelaten om zelfstandige kantoren, 
zonder baliefunctie met een maximale oppervlakte van 750m2 te vestigen op het bedrijventerrein. 
Gedeputeerde Staten is van mening dat ondanks de gedane aanpassingen, naar aanleiding van de 
ingediende zienswijze nog steeds sprake is van strijdigheid met artikel 4.4. van de Verordening ruimte. De 
motivering is gelegen in het feit dat het om een middelzwaar bedrijventerrein gaat en dat hier geen sprake 
is van een kantorenlocatie, waar de vesting van zelfstandige kantoorvestigingen conform het provinciale 
beleid dient plaats te vinden. Daarnaast is de behoefte aan zelfstandige kantoorvestigingen op grond van 
de zogenaamde ladder van duurzame verstedelijking onvoldoende aangetoond. 

Het gevolg van de aanwijzing is dat de in artikel 4 lid 4.5.3. opgenomen afwijkingsregeling geen 
onderdeel meer zal uitmaken van het bestemmingsplan. 

Beroep 
Het vastgestelde bestemmingsplan en de reactieve aanwijzing liggen vanaf 20 augustus gedurende zes 
weken ter inzage. Gedurende de ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan en tegen de reactieve aanwijzing. Wij hebben besloten om geen beroep in te stellen. 
De Verordening ruimte maakt inderdaad een strikt onderscheid tussen kantoren en bedrijvenlocaties 
waardoor we de kans op succes bij het instellen van beroep klein achten. 

Hoe nu verder? 
Het is nadrukkelijk niet onze bedoeling om van het bedrijventerrein Reinierpolder een kantorenlocatie te 
maken, maar wij blijven van mening dat kleinere plaatselijke kantoren zonder een baliefunctie zich op het 
bedrijventerrein moeten kunnen vestigen. Zeker ook omdat deze kantoren zonder baliefunctie geen 
versterkende werking hebben voor het winkelcentrum van Steenbergen en geen concurrentie zijn voor de 
grotere kantorenlocaties in de provincie, waar zoals bekend sprake is van een behoorlijke leegstand. 
Momenteel zijn wij met de gemeenten in de regio en de provincie aan het kijken of en welke 
beleidsafspraken kunnen worden gemaakt in het kader van de toepassing van de ladder duurzame 
verstedelijking. Hierbij zullen wij inbrengen dat voor kleinere plaatselijke kantoorvestigingen zonder 



baliefunctie minder strikt behoeft te worden gehandeld dan nu opgenomen in de provinciale Verordening 
ruimte, omdat dit geen verstoring van de regionale kantorenmarkt met zich mee zal brengen. Door het 
openlaten van de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk voor lokale kleinschalige initiatieven zou 
alsnog tegemoet kunnen worden gekomen aan de wensen van de plaatselijke ondernemers waar het 
gaat om de vestiging van kleinschalige kantoorfuncties op het bedrijventerrein. Het voorgaande hebben 
wij ook besproken met een vertegenwoordiging van het Ondernemersplatform Steenbergen. Zij konden 
zich hierin vinden en zullen zelf ook geen beroep instellen bij de Raad van State tegen het reactieve 
aanwijzingsbesluit. 
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