
Inspraaknotitie oordeelsvormende vergadering Gemeenteraad Steenbergen van 14-1-2015 

Onderwerp: agendapunt 8, bestemmingsplan jachthaven de Schapenput. 

Geachte dames en heren, 

Graag maken wij gebruik van het inspreekrecht om u de gelegenheid te geven vragen te stellen over 

het nieuwe bestemmingsplan voor onze jachthaven. 

Allereerst wil ik u iets vertellen over de historie.  De vergunningverlening kent inmiddels een lange 

geschiedenis. Mijn ouders hebben op 23 maart 1979 voor het eerst een aanvraag gedaan voor de 

aanleg van een jachthaven op ons perceel grond. Pas eind 1989 is de vergunning voor een deel 

verleend. De gemeente Steenbergen was altijd een voorstander van de ontwikkelingen, echter de 

provincie Noord Brabant had vele bezwaren en heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het plan in 

tweeën werd geknipt. De provincie vroeg zich af of er wel behoefte was aan een jachthaven van deze 

capaciteit. Sindsdien spreken we over de eerste en de tweede fase. 

Vanaf 1990 werd de eerste fase door mijn ouders gerealiseerd. Mijn vader was verantwoordelijk voor 

de aanleg, en mijn moeder voor de exploitatie.  Al voor de opening waren alle ligplaatsen verhuurd 

en sinds die tijd hebben we een goed gevulde wachtlijst. De behoefte? Die is er dus wel. 

Mijn ouders zijn daarom nog in 1990 begonnen met de aanvraag voor de toestemming van de 

tweede fase. Weer stond de gemeente aan onze zijde maar de provincie hield de plannen wederom 

tegen, nu met als argument het nog in te stellen stiltegebied. Uiteindelijk is in 2013, na interventie 

van de Commissaris van de Koning, het voltooien van onze haven weer bespreekbaar geworden voor 

de provincie. Martin Eijkelhof, vanuit de provincie belast met het project Waterpoort, werd door de 

Commissaris van de Koning gevraagd om te bekijken of de tweede fase niet alsnog  vergund kon 

worden.  

Het oordeel was ja, waarna we in overleg zijn gegaan met onder meer de provincie. Ook in dit 

proces, dat 16 maanden heeft geduurd, heeft de provincie zich kritisch opgesteld. Echter, door de 

intensieve begeleiding van Martin is die kritische houding steeds vertaald naar concrete acties die 

het proces verder hielpen. Ook de laatste puntjes op de i, uit de zienswijze van de provincie, zijn in 

het plan verwerkt. De provincie heeft nu aangegeven achter dit bestemmingsplan te staan. 

Na de terinzagelegging hebben we een constructief overleg gehad met stichting Sirene. Wij willen 

hier onze waardering over uitspreken. Wij hebben van Sirene diverse nuttige tips gekregen die wij 

hebben verwerkt in ons plan en die ten gunste komen van de natuur, zoals bijvoorbeeld het plaatsen 

van een zwaluwwand. 

Als laatste wil ik namens mijn broers en ouders onze hartelijke dank uitspreken over de constructieve 

houding van de afdeling ruimtelijke ordening van onze gemeente. 

Dames en heren, aan u is het laatste woord. Wij hopen van harte dat u onze plannen wil blijven 

steunen en uw goedkeuring wil geven aan het bestemmingsplan. Dan hopen wij het project dat in 

1979 met een mooie droom begon in 2016 te kunnen voltooien en de gemeente Steenbergen en het 

project Waterpoort een nieuwe parel te bezorgen. 

Willem de Neve 


