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Aan de Raad, 

1. Inleiding 
Stichting Dag- en Woonvoorziening (SDW) is een organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van 
kinderen, jongeren en volwassenen met lichte en complexe zorgvragen. Het doel is om de kwetsbare 
doelgroep te ondersteunen in de optimale benutting van het leven. De organisatie biedt arrangementen 
op maat. Uitgangspunten hierbij zijn talentontwikkeling, tijdelijkheid, deelnemen en eigen kracht. Dit wordt 
gedaan op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. 

In Steenbergen is SDW al jaren bezig om zich op één centrale woonzorgvoorziening te vestigen. Nu is de 
huisvesting over verschillende locaties verdeeld. Na een lange zoektocht is uiteindelijk de keuze gevallen 
op de voormalige kinderdagverblijf aan de Zuidwal 2 in Steenbergen, gelet op onder meer de ligging 
tegen het centrum, de directe nabijheid van andere woningen en openbaar vervoer. Vervolgens is met de 
gemeente tot overeenstemming gekomen wat betreft de ver- en aankoop van de locatie. 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken, dient het juridisch-planologisch kader nog te worden aangepast 
met voorliggend bestemmingsplan, hetgeen hierbij ter vaststelling aan uw raad wordt voorgesteld. 

2. Achtergrond 
Op 23 september 2014 zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden aan uw raad voorgelegd en is het 
voornemen tot verkoop van de voormalige kinderdagverblijf onder uw aandacht gebracht. Eén fractie 
heeft op de voorgenomen verkoop wensen en bedenkingen ingediend. Op 11 december 2014 zijn in de 
oordeelsvormende raadsvergadering deze wensen en bedenkingen aan bod gekomen. Het resultaat is 
dat het planologisch proces na deze vergadering is opgestart. 

3. Overwegingen 
Op 4 februari 2015 zijn de omwonenden tijdens een inloopavond geïnformeerd en zij hebben later een 
inspraakreactie kunnen geven. Naar aanleiding van de ontvangen reacties zijn de rooilijnen verder van 
de weg gepositioneerd, waarmee de afstand van het nieuwe gebouw tot aan de rand van de rijbaan tot 
8 meter is vergroot, zowel aan de Zuidwal als aan de Van Gaverenlaan. Deze aanpassing is in het 
ontwerp-bestemmingsplan verwerkt, waarna de formele procedure is opgestart. 

Ter inzage ligt: 



Vanaf 19 maart 2015 heeft het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegen. 
Binnen de termijn van terinzagelegging zijn in totaal 4 zienswijzen ontvangen. In de nota zienswijzen 
is puntsgewijs uiteengezet hoe is omgegaan met de zienswijzen van de reclamanten en is uiteengezet 
welke wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. De nota 
is als bijlage bijgevoegd en maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan. 

4. Middelen 
In de koopovereenkomst is afgesproken dat de kosten van de bestemmingsplanprocedure voor 
rekening van de gemeente komt. 

5. Risico's 
Tegen een raadsbesluit tot vaststelling van een bestemmingsplan kunnen belanghebbenden direct 
bij de Raad van State beroep instellen. 

6. Communicatie/Aanpak 
Na de vaststelling van het bestemmingsplan zal het raadsbesluit bekend worden gemaakt op de 
door de wet voorgeschreven wijze. 

7. Voorstel 
1. de zienswijzen van alle reclamanten ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren; 
2. het bestemmingplan "Zuidwal" (NL.IMRO.0851.sbgBPzuidwal-v001) gewijzigd vastte 

stellen, zulks overeenkomstig de bij het besluit behorende verbeelding, regels, toelichting, 
bijlagen en nota zienswijzen. 

Hoogachtend, 

de de burgemeester 
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