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AANGETEKEND 
Gemeente Steenbergen 
Gemeenteraad 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN NB 

Ons kenmsrk 2015015573-01 

Uw kenmerk 

B&tiandeld door mw, mr. G. Billen 
Afwezig op maandag 

Doork'tGsnummer (0475) 473 720 

Faxnummer (0475) 473 700 

E-mail c.bilten@arag.nl 

Onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Reínierpoíder 

Roermond, 23 apriî 2015 

Geachte Raad, 

Namens cliënt A.F.M. van Wesel wonende te 46S1 SG Steenbergen NB, Zeelandweg-Oost 14 ga ik over tot 
het indienen van een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Reinierpolder. 

Hei ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang vanaf 19 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage. Cliënt 
is derhalve tijdig met het indienen van de zienswijze, Daarnaast heeft het ontwerpbestemmingsplan ook 
een wijziging tot gevolg gelegen achter de woning van cliënt. Cliënt kan in deze derhalve ais belangheb
bende worden aangemerkt. 

Z i e n s w i j z e 

Op de grond gelegen achter de woning van cliënt gaat de bestemming "agrarisch met waarden gelden". Uit 
bijhorende planregels blijkt dat er tevens twee wijzigíngsbevoegdheden zijn opgenomen namelijk 

Wijziging ten behoeve van een congressaccomodatie en/of hatelaccomodatie en/of wegrestaurant, 
alsook de mogelijkheid tot wijziging in de bestemming Verkeer en/of Groen 
Wijziging ten behoeve van een uitbreiding van het bedrijventerrein 

Cliënt is het niet eens met betreffende wijzigingsbevoegheid. 

Momenteel ítgt er achter de woning van cliënt agrarische grond en genieten zij van vrij uitzicht. Door het 
opnemen van de wtjzigingsbevoegdheid bestaat er de mogelijkheid dat in de toekomst dit vrije uitzicht komt 
te vervallen. Daarnaast is het uiteraard niet gewenst dat achter de woning van cìíënt een uitbreiding van het 
bedrijventerrein komt aangezien dit de nodige negatieve gevolgen met zich meebrengt. Dit zal leiden tot 
een aantasting van het woongenot. 
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Nut en noodzaak 
In deze is de nut en noodzaak van de uitbreidíng van het bedrijventerrein niet aangetoond. Er ís niet onder

zocht hoe het reeds bestaande bedrijventerrein intensiever kan worden gebruikt. 

Ladder duurzame verstedeli jking 
ín casu is niet voldaan aan de ladder van duurzame verstedelijking. ' 

Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen heeft het Rijk een ladder voor duurzame verstedelijking ontwik

keld. Dat betekent dat overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten motiveren met oog voor de on

derliggende vraag in de regio, de beschikbare ruimte binnen hei bestaande stedelijke gebied en een multi

modals ontsluiting. 

ingevolge artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro wordt in het Bro en de daarop 
berustende bepalingen onder een stedelijke ontwikkeling verstaan: ruimtelijke ontwikkeling van een 
bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen. 
Ingevolge artikel 3.1.6, tweede lid voldoet de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt, aan de volgende voorwaarden: 
a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet ín een actuele regionale be

hoefte; 
b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, 
wordt beschreven in hoeverre ín die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio 
kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of 
anderszins, en; 
o , indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel fa,blijkt ůůfróe stedelijke ontwikkeling niet binnen het 
bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt 
voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend 
ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

Dít artikel is nieuw ingevoerd bij Besluit van 28 augustus 2012, houdende wijziging van hei Besluit algeme

ne regels ruimtelijke ordening en van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met de toevoeging van 
enkele onderwerpen van nationaal ruimtelijk belang (Stb. 2012, 388). Achtergrond voorde invoering van dit 
artikel ís gelegen in een zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende functies, het

geen vraagt om een goede onderbouwing van nut en noodzaak van een nieuwe stedelijke ruimteaanvraag 
en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling. Doelstelling daarbij is ook het voor

komen van leegstand. 

Bij het toestaan van nieuwe stedelijke ontwikkelingen schrijft het Besluit ruimtelijke ordening aldus voor dat 
de ladder van duurzame verstedelijking moei worden doorlopen. Dai betekent onder meer dat moet worden 
gemotiveerd dat er een actuele, regionale behoefte bestaat aan de nieuwe ontwikkeling. Als blijkt dat de 
behoefte bestaai, is de volgende stap dat wordt gemotiveerd dat in die behoefte niet in bestaand stedeìijk 
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Goed voor elkaar 

gebied kan worden voorzien in plaats van nieuwbouw. De behoefte dient afgewogen te worden tegen het 
bestaande aanbod. 

Voor de volledigheid dient te worden opgemerkt dat in de toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 5, ter

wijl de uitwerking terug te vinden is in hoofdstuk 3. 

In deze is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling ais bedoeíd in art. 3.1.6 tweede lid Bŵ. 

Aangezien niet nader onderzocht is of intensiever gebruik van het bestaande bedrijventerrein niet mogelijk 
is, is niet voldaan aan de SERladder. Tevens is enkel gekeken naar de vraag en aanbod in de gemeente, 
maar niet naar de vraag en het aanbod in de regio. 

In dat aanbod zitten ook de leegstaande woningen, kantoren, winkelpanden en bedrijventerreinen. Híer 
dient dus uitdrukkelijk rekening mee gehouden Ie worden. Dat hiermee rekening gehouden is blijkt in casu 
niet. 

Verkeer 
Voor de ontsluiting van de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt de Warwickstraat vanuit Reinierpofder l 
doorgetrokken in noordelijke richting. Vervolgens splitst de toekomstige ontsfuitíngsweg het uitbreidingsge

bied in twee gelijkwaardige delen. De centrale weg vormt voor het vrachtverkeer een doodlopende weg met 
aan het uiteinde een Tsplitsing, waar gekeerd kan worden. Het reguliere verkeer kan ook toegang krijgen 
via de parallelweg van de Zeelandwegoost en via de Westgroeneweg/Westhavendijk. Omdat het terrein 
gefaseerd wordt ontwikkeld, wordt de ontsluiting bij de ZeelandwegOost pas gerealiseerd ais gebruik is 
gemaakt van de opgenomen wijzigingsbevoegdheid. 

Cliënt is van mening dat de ontsluiting bij de ZeelandwegOost niet noodzakelijk is. 

Cliënt woont aan een doodlopende straat. De beoogde afslag komt voor nummer 12 te liggen. Cliënt vreest 
ervoor dat daar straks een ontsluiting komt hetgeen vee! verkeersbewegingen achter de woning van cliënt 
met zich mee zal brengen. Dit zal waarschijnlijk ook een sluiproute voor vrachtverkeer worden, voor de 
volledigheid treft u in bijlage een tekening aan waarin de wenselijke situatie van cliënt wordt aangegeven. 

Indien desondanks een ontsiuitingsweg aangelegd wordt, dient deze zodanig te worden aangelegd dat 
deze duidelijk afleen voor regulier verkeer bestemd is. Er dienen hiertoe infrastructurele maatregelen te 
worden genomen. 

Keerpunt vrachtwagens 
Achter de woning van cliënt kamt een keerpunt voor vrachtwagens. Uw gemeente heeft hieromtrent reeds 
aangegeven dat het niet de verwachting is dat hier gebruik van wordt gemaakt. 

Is er geen alternatieve locatie voorhanden elders op het bedrijventerrein. 
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Groenstrook 
Indien desondanks de wijzigingsbevoegdheid blijft gehandhaafd, dan wenst cliënt in het bestemmingsplan 
uitdrukkelijk te laten opnemen dat achter de woning van cliënt een groenstrook komt van minimaai 25 meter 
breed. Naar aanleiding van de informatieavond is een groenstrook toegezegd van 20 meter. Deze dient 
echter 25 meter te bedragen teneinde het woongenot van cliënt niet aan te tasten. 

Aanleg weg '' 
Naar aanleiding van de informatieavond is toegezegd de weg meer noordelijker aan te leggen. Dit moet 
worden vastgelegd in het bestemmingsplan. ' ' 

Geur en geluidsoverlast 
indien de wijzigingsbevoegdheäd nader wordt ingevuld, vreest cliënt voor de daarmee gepaard gaande 
geur en geluidsoverlast. Vandaar dat eeri beperking in categorie bedrijven dient te worden vastgelegd. 

Beperking categorie 
indien de wijzigìngsbevoegheīd blíjft gehandhaafd, dient er een beperking te worden vastgesteld aangaan

de de categorie bedrijven die zijn toegestaan. 

Planschade 
Tengevolge van het bestemmingsplan za! de woning van cliënt in waarde verminderen, indien het bestem

mingsplan zal worden vastgesteld, zaí ciĩënt hieromtrent overgaan tot het vorderen van planschade. 

Conclusie 
Bij deze verzoek ik u niet over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan, althans subsidiair tot aan

passing van het bestemmingsplan naar aanleiding van de ingediende zienswijze. 

Hoogachtend, 
ARAG Rechtsbijstand 

Mw. mr. C. Billen 
Medewerkster Rechtshuip 
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Steenbergen 23 aprti 2015 

geachte Burgemeester en wethouders, 

Betreffende: Brief UM1501419 

Bestemmingsplan bedrijventerrein Ŕeirtierpolder, NLJMRO.0851.sbg8Preinpolder-o001. 

Hierbij teken wij bezwaar aan dat er een industrieterrein, 

achter onze woning komt, wij zíjn het daar heiemaaì niet mee eens, , 

Eerder hebben wíj u daar al schriftelijk en mondeling over bericht. 

Hoogachtend, f 

A.J.Sde Meyer ^ ' - - ' ' 
' Î , 

j.A.C de Meîjer-Loos. 

r-iX ř "i 

Zeeiandweg-oost 12 

4651SG Steenbergen. 

Tel. 0167566299 
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Kantoor Miertogsabosdi Z Postbus 23000,1100 DM Aaistereftm) 
Bezoekadres: Ostewijstwaievard 206-224, ï-Htafttgenbosefe Telefoon via Amsterdam 

AANTEKENEN 

Gemeente Steenbergen 
ta.v. de gemeenteraad 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 

I l i l I I l i l l 
e i 5 0 1 2 9 7 

Per telefax 0167543499 

Bij antwoord vermelden: 
CHC.L13.0Í4İ63 

Behandeld door: 
SO 
Telefoon: 0206518888 
emaik s.oord@das.nl 

Datum: 
29 april 2015 
Fax: 0206914737 

Betreft: pro fortna zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Reinier
polder* en zoals ter inzage vanaf 19 maart 2015 

Geachte leden van de raad. 

Tot míj hebben zich gewend de heer ÀJS de Meijer m mverouw Ĵ.A.C. de Meşer-LoosĻ wonen
de íe 4651 SG STEENBERGEN NB aan de ZeelandwegOost 12. naar aanleiding van het hier
navolgende. 

Cliënten hebben kennis genomen van bovengenoemd ontwerp en hebben bezwaren van overwe

gende aard tegen dit ontwerp zodat ze mij verzochten een zienswijze in te dienen. 

Ter sauvering van de tennijn dien ik hierbij namens client pro forma bezwaar in tegen voor
noemd ontwerp. Ik mag u verwijzen naar onder andere de uitspraak van de Afdeling met LJN 
nummer BK6777 waar is bepaald dat zulks mogelijk is. Ik verzoek u mij op grond van. het be
paalde in artikel 6:6 van de Algeméne wet bestarsreeht een redelijke termijn te geven waarbin
nen de gronde» van dit bezwaar moeten worden aangevuld. 

In afwachting van uw nadere berichten. 

RB. Ik steur u deze pro forma zienswijze zowel per fax als per aangetekende post 

« ï 



To.-Besieent^StEenbergen Fro»; 
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H o o g a c h t e n d . 

DAS 

ŮM 

i5«5ïiemri::ïîCi,15.6Ml6'l 

Dhr. mr. S.Oord 
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Kantoor Ç-Hertogenbosch I Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam 

Bezoekadres: Onderwijsboulevard 206-224, S-Hertogenbosch Telefoon via Amsterdam 

AANTEKENEN 

Gemeente Steenbergen 
t.a.v. de gemeenteraad/ in deze de heer Meulblok 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 

Per telefax 0167543499 
Per e-mail m.meulblok@gemeente-steenbergen.nl 

Bij antwoord vermelden: Behandeld door: Datum: 
CHC.1.15.014163 SO 19mei2015 

Telefoon: 020-6518888 Fax: 020-6914737 
e-maü: s.oord@das.nl 

Betreft: aanvullende zienswijze ontwerpbestemmingsplan Reinierpolder 
Uw kenmerk: el501297ZUM1502508 

Geachte heer Meulblok, 

In navolging van mijn inleidende zienswijze en de zienswijze zoals door cliënten zelf reeds in
gediend en ter voldoening aan uw schrijven van 13 mei j .1 . dien ik thans de volgende aanvullen
de zienswijze in. 

De aanvullende zienswijze luidt als volgt. 

Wijzigingsbevoegdheid 
Binnen de bestemming Agrarisch met waarden is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten 
behoeve van een hotel/ congresaccommodatie en/ of wegrestaurant onder artikel 4.6.1. Tevens is 
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen onder artikel 4.6.2. ten behoeve van een bedrijventerrein. 

Ter zake de voorwaarden genoemd zoals onder 3.6.1. ontbreken voorwaarden die een aanvaard
baar woon- en leefklimaat van de bewoners van bestaande woningen garanderen. De besluitvor
ming getuigt ook anderszins niet te getuigen van een goede ruimtelijke ordening. De voorwaarde 
dat wanneer er op een afstand van minder dan 50 meter wordt gebouwd van de bestaande wo
ningen aan de Zeelandweg Oost de bebouwing maximaal 7 meter hoog mag zijn kan bezwaarlijk 
als een toereikende voorwaarde worden gezien. Er is een voorwaarde opgenomen mbt de toe
gankelijkheid en bereikbaarheid van de beoogde bestemming. De effecten van de verkeersaan-
trekkende werking in relatie tot het woon- en leefklimaat van omwonenden ontbreekt in het ge
heel, j****"**^ 
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Ter zake de voorwaarden zoals genoemd onder 3.6.2 wordt weliswaar als voorwaarde gesteld dat 
er geen onevenredige aantasting van de in het geding zijnde belangen waaronder die van omwo
nenden aan de orde mag zijn maar een nadere duiding dat voorliggende ontwikkeling tegen de 
achtergrond van een goede ruimtelijke ordening ex artikel 3.1 Wro in beginsel aanvaardbaar zou 
zijn ontbreekt. . De voorwaarde dat wanneer er op een afstand van minder dan 50 meter wordt 
gebouwd van de bestaande woningen aan de Zeelandweg Oost de bebouwing maximaal 7 meter 
hoog mag zijn kan bezwaarlijk als een toereikende voorwaarde worden gezien. 

Zo wordt miskend dat de bestaande woningen de facto verworden tot woningen op een bedrij
venterrein zonder dat rechtens geduid wordt waarom dit acceptabel zou zijn. De wezenlijke af
waardering in het WOZ spoor die thans al gaande is, is wat dat betreft veelzeggen^ Ook mis ik 
beschouwingen met betrekking tot de verkeersontsluiting ter zake dit onderdeel. Ook overwe
gingen mbt akoestiek ontbreken ter zake. 

Geluid en Verkeer 
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt erkend dat ter hoogte van de woning van onder 
meer mijn cliënten een relatief hoge geluidsbelasting aan de orde is die als tamelijk slecht is te 
kwalificeren. Gesteld wordt dat nu de toename gering is de nieuwe situatie als aanvaardbaar kan 
worden gezien. 

Vorenstaande overweging is om meerdere redenen rechtens niet goed te volgen. Juist in een be
laste akoestische situatie dient elke toename van geluid uiterst kritisch beoordeeld te worden. De 
enkele stelling dat het al slecht is en met een geringe toename nog steeds slecht is kan uiteraard 
niet volstaan. Voorts zal blijkens de toelichting het plangebied dat thans voorligt tevens ontsloten 
worden via de nieuw aan te leggen weg op korte afstand van de woning van cliënten. Enerzijds 
wordt er in de onderbouwing betreffende de verkeersontsluiting geanticipeerd op een ontwikke
ling die eerst bij gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid zal worden gerealiseerd anders
zij ds wordt de akoestische belasting en het aantal verkeersbewegingen dienaangaande niet be
trokken bij de beoordeling over er sprake is van een. aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

De ontwerpbesluitvorming is niet zorgvuldig voorbereid en is in strijd met het motiveringsbegin
sel. Voorts getuigt de besluitvorming niet te strekken ten behoeve van een goede ruimtelijke or
dening ex artikel 3.1 Wro. Op grond van de reeds ingediende zienswijze en voorliggende ziens
wijze ben ik van mening dat voorliggende ontwikkeling geen doorgang kan vinden althans niet 
op voorliggende wijze. Ik verzoek u dan ook niet tot vaststelling over te gaan. De beantwoording 
van de zienswijze alsmede de kennisgeving van al dan niet vaststelling van het bestemmingsplan 
zie ik graag tegemoet. 

N.B. Ik stuur u deze zienswijze zowel per fax, e-mail als aangetekende post. 
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Hoogachtend, 

Dossiemr CHC.1.15.014163 

Dhr. mr. S.Oord 
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Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering 
Bredewater 12 m Postbus 3020 m 2700 LA Zoetermeer B www.srk.nl 
Fax 079 342 79 90 B KvKnr. 41149601 's Gravenhoge 

R E C H T S B Ì Ī S T A Ñ D
A B N A M R O I B A N : NW4ABNA0430Ó45139 m BIC: ABNANL2A 

ING IBAN: NL78INGB0óo8414170 s BIC: INGBNL2A 
ING IBAN; NL12INGB0000477820 m BIC: INGBNL2A 

Gemeenteraad van Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN (NB) 

Tevens per telefax: 0167-54 34 99 

Zoetermeer, 28 april 2015 

Uw kenmerk: 
Ons dossiernummer: 
Doorkie snummer: 
Faxnummer: 
E-mail: 
Betreft: 

1541541 A.4CLU 
079-330 36 94 (secretariaat) 
079-330 39 60 
ciu@srk.nl 
zienswijze bestemmingsplan Reinierpoldćr 

Geacht leden van de Raad, 

Tot mij hebben zich gewend de heer en mevrouw Moors, (Moors-Nouwen vof), Zeelandweg Oost 16 
te Steenbergen (4651 SG) ter zake van het volgende. 

Momenteel ligt het ontwerp bestemmingsplan Reinierpolder ter inzage. Cliënten woonden 
reeds in de onmiddellijke nabijheid van het bedrijventerrein. Dit voorliggende ontwerp 
bestemmingsplan zorgt ervoor dat cliënten met hun perceel direct zullen grenzen aan dit 
bestemmingsplan. Het perceel van cliënten komt ingeklemd te liggen tussen de A4 en eht 
bedrijventerrein. Een voor cliënten onverkwikkelijke leefsituatie. Gelet hierop zouden 
cliënten dan ook 'uitgekocht' moeten worden tot de grens met de A4. Een agrarisch bedrijf 
hoort immers binnen een agrarisch gebied en niet ingeklemd tussen bedrijventerrein en een 
snelweg. Cliënten dienen hierbij dan ook hun zienswijze in. 

1. De SER ladder 
De toelichting bij een plan moet voldoen aan de voorwaarden díe worden gesteld in artikel 3.1.6, 
tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de zogenaamde SER-ladder. 
Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van het bedrijventerrein richting het westen en 
noorden en sluit cliënten als het ware in tussen dit bedrijventerrein en de A4. Cliënten zien dit dan ook 
als een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6, tweede l id van het Bro, Gelet op de 
economische crisis in de afgelopen jaren en de nodige aanwezige bedrijventerreinen in de provincie 
vragen cliënten zich af in hoeverre dit plan voorziet in een regionale behoefte, de verenigbaarheid met 
artikel 3.1.6, tweede lid van het Bro, is naar mening dan. ook onvoldoende aangetoond. 

2. Bufferzone 
Tussen de woning van cliënten en het plangebied zal een zogenaamde bufferzone tussen de woningen 
en de uitbreiding van het bedrijventerrein worden gerealiseerd. Deze bufferzone wordt met opgaande 
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beplanting ingericht. Allereerst merken cliënten op dat deze beplanting /zone zoals opgenomen op de 
plankaart geen rechtszekerheid biedt nu dergelijke beplanting juridisch niet valt af te dwingen. Hier 
komt bij dat deze zone qua breedte volstrekt onvoldoende is teneinde een goed woon- en leefklimaat 
voor cliënten te waarborgen. 

3. Hotelfunctĩe 
In het zuidwestelijk deel van het voorliggende bestemmingsplan, nabij de woning van cliënten, Ís het 
mogelijk om een congresaccommodatie, wegrestaurant, hotelaccommodatie of een combinatie van 
deze functies te realiseren middels een wijzigingsbevoegdheid. Dit betreft een verdere aantasting van 
het woon- en leefklimaat van cliënten. Hierbij valt te denken aan overlast van verkeer en parkeerdruk. 

4. Belekì provincie 
Wanneer gekeken wordt naar het beleid van de provincie dan is Her sprake van een zogenaamde kern 
in landelijk gebied. Hieruit volgt dal alleen bedrijven gevestigd mogen worden die qua aard, schaal en 
functie in de omgeving passen. Cliënten zijn van mening dat gelet op de aard, schaal en omvang dit 
bedrijventerrein niet meer voldoet aan het geen de provincie onder 'kern in landelijk gebied' verstaat. 

Zo is er onder meer voor percelen vanaf 5.000 m2 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Ook is er 
sprake van een afwijkingsbevoegdheid. 

In het plangebied bevindt zich tevens een ecologische verbindingszone die is vastgelegd in de 
Verordening ruimte. De wijze van bestemmen in het voorliggende plan is hiermee in strijd. 

5. Geluid 
Cliënten hebben gelezen dat er sprake is van een akoestisch onderzoek naar het wegverkeer uitgevoerd 
voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Reimerpolder. De resultaten uit het onderzoek zijn 
opgenomen in de rapportage 'Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Uitbreiding Reimerpolder I te 
Steenbergen', d.d. 10 juni 2014, met kenmerk 20130152-00. 
De woning van cliënten is op korte afstand gelegen. Opvallend is dat ten aanzien van de woningen die 
op het bedrijventerrein zijn gelegen wordt geconcludeerd dat op het bestaande deel van Reimerpolder I 
de geluidbelasting in de huidige situatie maximaal 62 dB bedraagt en in de toekomstige situatie 
maximaal 65 dB. In beide situatie is ten aanzien van de kwaliteit van de akoestische omgeving sprake 
van de classificering tamelijk slecht. 
Ten aanzien van de woningen aan de Zeelandweg Oost waaronder die van cliënten geldt dat de 
geluidbelasting in zowel de huidige als toekomstige situatie maximaal 62 dB bedraagt. Voor deze 
woningen aan de Zeelandweg Oost wordt in de toelichting een geluidbelasting van maximaal 62 Db 
opeens aangemerkt als aanvaardbaar. Dit achten cliënten hoogst merkwaardig en onzorgvuldig. Gelet 
op de substantiële uitbreiding van het bedrijventerrein juist richting het perceel van cliënten is het 
voorts niet geloofwaardig dat zowel in dc oude als nieuwe situatie sprake ís van een zelfde belasting 
van 62 dB. Denk hierbij alleen reeds aan nachtelijke transporten (koeling) alsmede het aan- en afrijden 
van hotelgasten en overig transport. 
Geconcludeerd kan dan ook worden dat de kwaliteit van de akoestische omgeving ter plaatse van de 
woning van cliënten niet aanvaardbaar is. 

6. VNG brochure bedrijven en milieuzonering 
in de toelichting vaît te lezen dat u gebruik maakt van de brochure bedrijven- en milieuzonering van 
de VNG. 

TGPĴ 

E a n n l A c c ì c l n n r o f~*f ř f ĩ r - e a SIS P u r r» I e t ř-k u f i k i í ŕ f ^ S R n ť ō n l i A t c i t Í A n r f l I 11 r t rļ i rs it et W O ř í í " î n n A ï ì n ř p - r t ï - i r a í a i r í r j i r n 



T o : G e m s e n t e S t e e n b e r g e n From:SRK F a x : a t : 1 5 - 0 4 - 2 8 - 1 5 : 2 0 Doc:B20 Page: 0 0 3 / 0 0 3 

S R K 
RECHTSBIJSTAND 

3

Met betrekking tot de woning van cliënten aan de Zeelandweg Oost 16 wordt door u een gereduceerde 
ríchtafstand aangehouden. Dit omdat het woon en leefklimaat inmiddels relatief verstoord ís. Cliënten 
achten dit niet aanvaardbaar. Omdat er reeds sprake is van een gespannen ruimtelijke situatie wil dit 
niet zeggen dat de woon en leefomgeving nog verder aangetast zou mogen worden. Een extra 
reductiestap is dan ook niet terecht. Er wordt dan ook een onjuiste toepassing gegeven aan de Vng 
brochure.  į 

7. Uitvoerbaarheid 
Op basis van de artikelen 3.1.6, eerste lid, aanhef en onder f, van het Bro alsmede artikel 6:12 eerste 
lid, van de Wro, gaat voor zover hier van belang, een bestemmingsplan vergezeld van een toelichting, 
waarin de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan zijn neergelegd en stelt de gemeenteraad een 
exploitatieplan vast voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
bouwplan is voorgenomen. 

Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder a, voor zover hier van belang, kan de gemeenteraad in 
afwijking van het eerste lid bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan besluiten geen 
exploitatieplan vast te stellen indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan 
begrepen gronden anderszins is verzekerd. Een exploitatie plan is tot op heden niet vastgesteld. 

Gelet op de grote afwijking met de huidige bestemming is er een aanzienlijk risico dat de gemeente 
een behoorlijk bedrag aan planschade dient te betalen, (o.a. verdwijnen uitzicht, aantasting privacy, 
verdwijnen natuur, toename geluid, op onregelmatige tijden bewegingen en werkzaamheden). Door 
tegen het bedrijventerrein aan te wonen en bedrijf uit te oefenen ontstaan voor cliënten beperkingen 
t.a.v. nieuwe bedrijfsontwikkelingen en voorts beperkingen ten aanzien van de huidige 
werkzaamheden. Dit heeft wellicht consequenties voor de bedrijfsvoering naast de genoemde 
planschade. Dit is door de gemeente niet in de begroting opgenomen. Het is derhalve onduidelijk of 
dit plan financieel uitvoerbaar is. 

Geíet op hetgeen cliënten in de zienswijze naar voren hebben gebracht, verzoeken cliënten u 
dan ook het bestemmingsplan niet vast te stellen. 

ín afwachting van uw reactie, teken ík, 

r. C. L 

TGPí 
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vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking aan derden. Indien u dit faxbericht 
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een in Nederland geregistreerde st icht ing (Kamer van Koophandel xs-Gravenhage nummer 
41149601), s tatuta i r gevestigd op Bredewater 12, 2715 CA te Zoetermeer. 
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G e m . S T E E N B E R G E N 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen 
postbus 6 
4êSQ AA Steenbergen, 

Steenbergen 30-04-2015 
betreft: bezwaar wijziging bestemmingsplan met identificatienummer * 

NLIMRO.0851.sbgBPreinpolder~o001 

Geachte Raad, 

Middels deze weg dien ik een zienswijze in cq teken ik bezwaar aan tegen de bestemmingsplan 
tekst zoals deze momenteel ter visie ìigt met identificatienummer NL.IMRO.0851 .sbgBPreínpolder-
0001. 

Het bezwaar richt zich specifiek op de omschrijving van artikel 5.5.4 van de regels. 
Middels deze zienswijze verzoek ik de bestemmingsplan tekst van artikel 
5.5.4 Afwijken t.b.v detailhandel, als volgt uit te breiden, (cursief en onderstreept weergegeven) 

5.5.4 Afwijken t.b.v. detailhandel 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevìngsvergunning afwijken van het bepaalde ín lid 5.1 
voor de uitoefening van detailhandel, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a het betreft perifere detailhandel dąņ wel detailhandel: 
b het parkeren vindt volledig plaats op eigen terrein conform de richtlijnen van het 

CROW; dan wei bij detailhandel een norm geld van minimaal 5 parkeerplaatsen/ 
1Q0m2 bruto vloer oppervlak. 

c1 uit onderzoek blijkt, dat vestiging in het winkelconcentratiegebîed van Steenbergen 
redelijkerwijs niet tot de mogelijkheden behoort; en dat bij detailhandel deze 
aansluit aan de kern dan wel havęn van Steenbergen. 

c2 Het betreft geen verplaatsing uít het centrumgebied. 
d de detaiihandelsvestigíng heeft een verkoopvloeroppervlakte van minimaal 1.000 

Í Ĩ P ; 

e indien de ontwikkeling zich bevindt binnen de PR 10
8 contour van een bevi

inrichting is hetgeen opgenomen in artikel 16.4 van overeenkomstige toepassing. 

De motivatie voor deze aanpassing is als volgt. 

Ondanks de schijnbaar zorgvuldige studie MARKTPOTENTIEEL BEDRIJVENTERREIN 
REİNIERPOLDER 3 van de Stee Groep aan gemeente Steenbergen van 31 mei 2012 wil ik er op 
attenderen dat dit onderzoek alleen van toepassing is op het Bedrijventerrein Reinierpolder. 
Indien het bedrijventerrein zelfstandig ín de polder zou staan is dit begrijpelijk. 
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Echter gezien de ligging van het terrein en de aansluiting hiervan op hét centrum en de haven van 
Steenbergen, ben ik van mening dat de ontwikkeling van detailhandel van 1 .Q00m2 of meer met 
parkeervoorzieningen juist een aanvullende impuls en aantrekking vanuit de omgeving kan geven 
aan de stad en aan het bedrijventerrein Reinterpolder. 

Uiteraard begrijpen wij dat indien u gebruik maakt van bovenstaand wijzigíngsbevoegdheíd hieraan 
de nodige onderzoeken ten grondslag zuilen moeten liggen. 

Ik verzoek u dan ook het ontwerp bestemmingsplan met bovenstaande voorstellen uit te breiden. 

In de overtuiging met deze aanpassing een positieve impuls voor zowel heî bedrijventerrein als de 
kern en het havengebied van de gemeente Steenbergen te bieden verblijf ík. 

Hoogachtend, i 

Frans de Bont. , i 

-•Sí» 
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Toevoeging: ingeleverde zienswijze 30 aprii 2015 

l l l l l l l l l i i l l l 
1502186 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen 

ik was in de zienswijze míjn adres vergeten. BŲ «toe. 

Frans de Bont 

Prins Reinierstraat 2-4 

4651 RZ Steenbergen 

0651407210 
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Gemeente Steenbergen 
Postbus ó 
4Ó50AA STEENBERGEN 

Brobantloítn I 

Postbus 9015 ì 

5200 MC 's-Hertogėnbosch 

Telefoon 10731 681 28 ?2 

Fox (073J 6U î ĩ 15 

info@brabanf.nl 

www.brobant.nl 

IBAN N18ÓINGB0Ó74560043 

H i i i i i i i s n i 

V E R Z O N D E N 

l i m m 

Onderwerp 

Zienswijze ontwerpbestemmingspían 'bedrijventerrein Reínlerpolder' 

Datum 

28 aprîí 2015 

Ons kenmerk 

02108356/3804738 
Uw kenmerfc 

Geachte raad, 

Het ontwerpbestemmíngsplan 'bedrijventerrein Reirtíerpolder' ligt tot en roet 29 
april 2 0 ì 5 ter inzage. Op grond van artikel 3.8, van de Wei ruimtelijk© 
ordening, dienen wij hierbij zienswijzen in tegen dít bestemmingsplan. 

Planbeschriįving 

Het bestemmingsplan regelt de bestaande bedrijventerreinen Reinterpolder 1 
en 2 en de uitbreidíng van Reìnierpalder aan de noordzijde daarvan. 

Contactpersoon 

AJ.J.M. ĮAntonļ Panen 

Telefoon 

(073)681 26 35 

!*fnail 

t.nt 

Vooroverleg 
Bij brief van 9 december 2014, kenmerk C2158598, heeft ons Cluster Ruimte 
gereageerd op het voorontwerp. Deze brief en uw reactie hierop liggen mede 
aan onze zienswijze ten grondslag. 

Provinciaal beleidskader 
Provinciale Staten hebben de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid 
vastgelegd in de Struetuurvísìe Ruimtelijke Ordening en de te besehermen 
provinciaal ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte 2014 (hierna: Vr) en 
de ontwerpwiįziging Verordening ruimte 2014, veegronde regels 2 (hierna Vr 
veegrondeļ. Voor de inhoudelijke afweging of het plan voldoende rekening 
houdt met de provinciale belangen, baseren wij ons op deze documenten. 

Provinciale belangen 
In de Vr zijn voorschriften opgenomen voor de borging en bescherming van de 
provinciale belangen. Deze provinciale belangen zijn onderverdeeld ín 
algemene regels, structuren, aanduidingen en rechtstreeks werkende regels. 

opeņbaaryėrvöér: «is 
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Ten aanzien van de volgende onderdelen zijn wíj van mening dal het plan in Datum 

strijd is met de Vr. In deze zienswijze gaan wij híer nader op în. 28 opril 2015 

Ons kenmerk 

Zorgvuldig ruimtegebruik C2ì 68356/3804738 

Artikel 5.5.1, ltd c laat niet afwijkingsbevoegdheid, bedrijven toe in categorie 
1 volgens de Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijventerrein. Volgens artikel 4,4, 
lid 4 sub c is sprake van oneigenlijk ruimtegebruik, wanneer categorie 1 en 2 
bedrijven op een middelzwaar- en zwaar bedrijventerrein mogelijk worden 
gemaakt. In artikel 5.5.1, lid d worden categorie bedrijven mogelijk gemaakt 
op onderhavig bedrijventerrein dat aangemerkt wordt als een middelzwaar , 
bedrijventerrein. Om deze reden achten wij de afwijkìngsbevoegdheid in artikel 
5.5.1, lid d strijdig met artikel 4.4, !íd 4 sub c. 

In artikel 5.5.3 van de regels van het bestemmingsplan wordt, met 
afwijkìngsbevoegdheid, op dít bedrijventerrein de mogelijkheid geboden voor 
de vestiging van zelfstandige kantoren. !n de vooroverlegreactíe heeft het 
Cluster Ruimte aangegeven dat deze vestigíngsmogeìíjkheíd strijdig ís met art 
4.4 Vr aangezien dit een vorm is van oneigenlijk ruimtegebruik. 

In de gemeentelijke reactie hierop wordt aangegeven dat de gemeente een 
overdaad aan zelfstandige kantoren wíl voorkomen en de 
vestígíngsmogelíjkheid om deze reden ín een afwijkìngsbevoegdheid heeft 
ondergebracht, gekoppeld aan specifieke voorwaarden. Daarmee wordt 
volgens de gemeente voldaan aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. 

Wij zijn van mening dal voor zelfstandige kantoren, inclusief zelfstandige 
kantoren die mogelijk zijn met een afwijkingsbevoegdheid, de behoefte dient te 
worden aangetoond alvorens deze mogelijk te maken in een bestemmingsplan. 
De onderbouwing dient vergezeld te gaan van de verantwoording van de 
behoefte en gemotiveerd in het kader van de ladder van duurzame 
verstedelijking. Deze verantwoording en motivering worden in dít 
bestemmingsplan gemist. In dit verband merken wij op dat er, naar ons 
oordeel, in de huidige situatie op de kantorenmarkt geen sprake is van een 
zwaarwegend belang om kantoren op dít bedrijventerrein door middel van een 
afwijkìngsbevoegdheid toe te staan. 
Verder merken wij op dat hef in dit geval niet om een kantorenlocatie gaat 
maar om vestígingsmogelíjkheden voor incidentele kantoren op een 
bedrijventerrein. Deze kantoren behoren níet tot mîlieucategorie 3 en hoger, 
maar meestal tot de lagere mîlieucategorïeën. Om deze reden is artikel 5.5.3 
strijdig met artikel 4.4 Vr 

In artikel 5.5.6 van de regels van het bestemmingsplan wordt, met 
afwijkìngsbevoegdheid, op dit bedrijventerrein de mogelijkheid geboden voor 
de vestiging van ontspannende voorzieningen. In de vooroverlegreactie heeft 
het cluster Ruimte aangegeven dat deze vestįgingsmogeìijkheid strijdig ís met art 
4.4 Vr aangezien dit een vorm is van oneigenlijk ruimtegebruik. 
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Datum 

Naar aanleiding van deze reactie is deze afwijkingsbevoegdheid 28 apríi 2015 

gehandhaafd, maar aangepast ter voorkoming van grootschalige leisure o«* kenmerk 

activiteiten. C2168356/3804738 
Wij nemen aan dat met de afwijkingsbevoegdheid niet wordt beoogd om 
Leisure voorzieningen mogelijk te maken zoals bedoeld in de Vr. Artikel 4.4 lid 
1 sub c Vr geeft aan dat hei principe van zorgvuldig ruimtegebruik geldt voor 
alfe ontwikkelingsmogelijkheden op een bedrijventerrein. Dat betekent dat dit 
príncipe ook geldt voor de onderhavige afwijkíngsbevoegdheid voor 
ontspannende voorzieningen. Dat betekent dat hiervoor eveneens een , 
onderbouwing noodzakelijk is díe vergezeld gaat van een verantwoording 
onder andere volgens de ladder van duurzame verstedelijking. Vooralsnog 
ontbreekt deze verantwoording. 
Verder merken wij op dat ontspannende voorzieningen niet alleen behoren tot 
mìíieucaíegorie 3 en hoger, maar vaak tot lagere mîlieucategorieën. 
Om deze redenen is de afwijkíngsbevoegdheid van artikel 5.5.6 strijdig met 
artikel 4,4 Vr. 

Kwaliteitsverbetering van het landschap. 
De uitbreiding van het bedrijventerrein ten noorden van Reinterpolder 1 iĩgt ín 
zoekgebíed stedelijke ontwikkeling volgens de Vr. Volgens artikel 3.2 Vr dient 
deze uitbreiding gepaard te gaan met kwaliteitsverbetering van het landschap. 
Voor een stedeli jke ontwikkeling in zoekgebied geldt dat 1 /» van de 
gronduitgiftepriįs moet worden geïnvesteerd in het landschap, in het 
buitengebied. Weliswaar heeft de gemeente Steenbergen het regionale 
afsprakenkader níet onderschreven maar dit iaat onverlet dat het 
bestemmingsplan dient te voorzien in de benodigde kwaliteitsverbetering, die 
ook geborgd dient te zijn. Het bestemmingsplan voorziet in de invulling van 
kwaliteitsverbetering door deze ín te zetten voor de realisatie van diverse 
Ecologische Verbîndingszones. 
Aan de kwaliteitsverbetering wordt hiermee op een juiste wijze invulling 
gegeven. Het ontbreekt echter nog aan de zekerstelling van de 
kwaliteitsverbetering omdat niet duidelijk is of er een getekende anterìeure 
overeenkomst ís, waarin ook het te investeren geldbedrag is opgenomen. Om 
deze reden ís het bestemmingsplan strijdig met artikel 3.2 Vr. 
Verder gaan wij ervan uit dat dít geldbedrag ten behoeve van de inrichting van 
de EVZ wordt gestort in het gemeentelijk Groenfonds. 

Niet-agrartstbe functies in het buitengebied 
Artikel 3.4.1 {bestemming agrarisch) maakt met afwijkingsbevoegdheid de 
bouw van schuilhutten mogelijk van maximaal 25 m2. Deze boywmogelîįkheid, 
door middel van de aŕwíjkìngsbevoegdheid, ligt weliswaar ín zoekgebied 
stedelijke ontwikkeling, maar dit betreft geen stedelijke ontwikkeling, en moet 
beschouwd worden als een nìetagrarìsche ontwikkeling buíten bestaand 
stedelijk gebied. Volgens artikel 3.1 Vr ís een dergelijke ontwikkeling níef 
mogelijk buíten een bestaand bouwperceel. 

3/4 



Volgens de gemeente gaat hef om bestaande schuilhutten, die positief bestemd 
dienen te worden. Niet duidelijk blijkt uit een retrospectieve toets dat het om 
rechtsgeldig vergunde schuilhutten gaat. Verder constateren wij dat door de 
afwiįkingsbevoegdheîd níet bestaande schuilhutten positief worden bestemd, 
maar juist bouwmogelijkheden voor nieuwe schuilhutten ontstaan. Op grond 
van artikel 7.16 Vr is het mogelijk om kleinschalige voorzieningen zoals 
schuilhutten mogeíiįk te maken, maar deze mogelijkheid ís beperkt qua 
oppervlak en tot de kernrandzones. De bovengenoemde 
afwìjkíngsbevoegdheíd heeft echter ook betrekking op gebieden buiten deze 
zones. Om deze reden is de afwiįkingsbevoegdheid strijdig met artikelen 3.1 
en 7.16 Vr. 

Datum 

28 opril 2015 

Ons kenmerk 

C2ÌÓ8356/3804738 

Conclusie 
Wij achten het bestemmingsplan, zoals dit nu tn ontwerp voorligt, op 
bovengenoemde punten strijdig met de Verordening. Wij dringen er op aan om 
het ontwerp op die delen gewijzigd vastte stellen. 

Wij gaan er van uit dat onze zienswijzen voldoende duidelijk uiteengezet zíįn. 
Indien er van uw zijde nog onduidelijkheden of vragen zíjn, dan willen wij 
deze graag nader toelichten. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

P.M.A. van Beek, 
afdelingshoofd Cluster Ruimte 

in verbond met geautomatiseerd verwerken ís dít document digitaal ondertekend. 
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