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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 20 juni 2013 zijn het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen (NL.IMRO.0851.bgBPstbgeheel-
v001) en het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland (NLIMRO.0851.bgBPdtlgeheel-
v001) met het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld. Tegen deze bestemmingsplannen is beroep 
ingesteld. De ingestelde beroepen zijn op 13 januari 2015 behandeld door de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 1 april 2015 heeft de Raad van State in beide zaken een 
tussenuitspraak gedaan. Als gevolg van de tussenuitspraken moet de 'bestuurlijke lus' worden toegepast 
voor een aantal onderdelen. De gemeenteraad is door de Raad van State opgedragen om binnen 26 
weken na de verzending van de tussenuitspraak (1 april 2014) de bestemmingsplannen te herstellen. 
Hierbij worden de beide bestemmingsplannen met het bijbehorende milieueffectrapport afzonderlijk 
opnieuw ter gewijzigde vaststelling aangeboden. De wijzigingen hebben enkel betrekking op de 
onderdelen van de 'bestuurlijke lus' en de onherroepelijke reactieve aanwijzing van de provincie. Het 
milieueffectrapport is niet gewijzigd. In lijn met de primaire vaststellingsbesluiten wordt er op grond van 
artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vastgesteld. 

2. Achtergrond 
besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2013 tot vaststell ing van het bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen met het bijbehorende mil ieueffectrapport (kenmerk 
BM1301380); 
raadsmededeling van 24 september 2013 over de reactieve aanwijzing van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant. Op agrarische bouwblokken gelegen binnen de groenblauwe 
mantel is de aanleg van teeltondersteunende kassen niet toegestaan (kenmerk 
BM 1302242); 
tussenuitspraak van de Raad van State van 1 april 2014 voor het bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen (kenmerk 1501324); 
raadsmededeling van 14 april 2015 over de tussenuitspraken van de Raad van State 
(kenmerk BM1500672). 

3. Overwegingen 
In dit raadsvoorstel wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

1. uitvoering van de 'bestuurli jke lus'; 
2. juridisch verankeren van de onherroepeli jke reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten 

van Noord-Brabant; 
3. juridisch verankeren van de uitspraak van de Raad van State van 1 april 2015 over het 

bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen. 

Ter inzage ligt: 



Tevens wordt er voorgesteld om de onderdelen van het bestemmingsplan als volgt te wijzigen: 
- aan de toelichting worden hoofdstuk 10.2 (onder Deel 2) en hoofdstuk 11 toegevoegd. 

Hierin is aangegeven dat er uitvoering wordt gegeven aan de 'bestuurli jke lus' en het 
verankeren van de onherroepelijke reactieve aanwijzing; 
in het bij lagenboek achter de toelichting wordt bijlage 11 'Aanvullende toelichting op 
reparatie bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen en Dinteloord en Prinsenland' 
toegevoegd. In de bijlage is de inhoudelijke motivering voor de 'bestuurli jke lus' 
opgenomen. Tevens is er per locatie een voorstel voor het aanpassen van de verbeelding 
opgenomen. Deze bijlage is voor de beide bestemmingsplannen buitengebied hetzelfde; 
in de regels aanpassingen doorvoeren ten behoeve van de 'bestuurli jke lus', de uitspraak 
van de Raad van State en de onherroepelijke reactieve aanwijzing. Er is een bijlage van de 
regels toegevoegd waarin de aanpassingen gemarkeerd zijn. De vernietigde regels door de 
Raad van State zijn doorgestreept; 
op de verbeelding worden de locaties van de bestuurlijke lus aangepast conform de 
locatievoorstellen van de eerdergenoemde bijlage 11 'Aanvullende toelichting op reparatie 
bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen en Dinteloord en Prinsenland'. 

Hieronder wordt aangegeven welke inhoudelijke wijzigingen voor het bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen worden voorgesteld. 

1. 'Bestuurlijke lus' 
De Raad van State heeft de gemeente opgedragen om de 'bestuurlijke lus' toe te passen voor een aantal 
onderdelen van de bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente Steenbergen. 

Na de besluitvorming door de gemeenteraad en de bekendmaking van de gewijzigde vaststelling van de 
bestemmingsplannen zal de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State een einduitspraak doen. 

Hieronder wordt aangegeven voor welke onderdelen de 'bestuurlijke lus' van toepassing is. Er wordt 
aangegeven welk beroepschrift het betreft en wat er per onderdeel wordt voorgesteld voor de gewijzigde 
vaststelling van het bestemmingsplan. 

Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen 
College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
In het bestemmingsplan is aan meerdere voormalige agrarische bouwblokken een bestemming voor een 
burgerwoning toegekend. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft beroep 
ingesteld tegen enkele locaties. De Raad van State heeft de gemeenteraad opgedragen om alsnog 
toereikend te motiveren dat de locaties Hanedreef 27 te Kruisland en de Westlandse Langeweg 7 te 
Steenbergen voldoen aan de provinciale ruimtelijke verordening, dan wel het bestemmingsplan te 
wijzigen door middel van een andere planregeling. 

Er wordt voorgesteld om voor de locatie Hanedreef 27 te Kruisland wederom een bestemming voor een 
burgerwoning op te nemen. Op de locatie is geen sprake van te slopen overtollige bebouwing en tevens 
is er een kwaliteitsverbetering van het landschap gerealiseerd. Het bestemmingsplan wordt aangepast op 
de volgende punten: 

in de toelichting van het bestemmingsplan wordt een paragraaf toegevoegd over de 
tussenuitspraak van 1 april 2015; 
bij het bestemmingsplan wordt de bijlage 'Aanvullende toelichting op reparatie 
bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen en Dinteloord en Prinsenland' gevoegd. 
Hierin is een nadere onderbouwing opgenomen voor de locatie; 
in de regels en op de verbeelding wordt de instandhouding van de gerealiseerde 
kwaliteitsverbetering van het landschap geborgd. 

Er wordt voorgeteld om voor de locatie Westlandse Langeweg 7 te Steenbergen geen bestemming voor 
een burgerwoning, maar het voormalige agrarische bouwblok op te nemen. Op de locatie is, gezien de 
provinciale ruimtelijke regelgeving, onvoldoende sprake van de sloop van overtollige bebouwing en de 
bijbehorende kwaliteitsverbetering van het landschap. 
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Het bestemmingsplan wordt aangepast op de volgende punten: 
in de toelichting van het bestemmingsplan wordt een paragraaf toegevoegd over de 
tussenuitspraak van 1 april 2015; 
bij het bestemmingsplan wordt de bijlage 'Aanvullende toelichting op reparatie 
bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen en Dinteloord en Prinsenland' gevoegd. 
Hierin is een nadere onderbouwing opgenomen voor de locatie; 
in de regels en op de verbeelding wordt de voormalige bestemming voor een agrarisch 
bouwblok geborgd. 

Agrarisch bedrijf Oostvogels 
Ter zitting bij de Raad van State is gebleken dat er binnen gebieden met de aanduiding 'overig -
archeologische verwachtingswaarde (hoog I middelhoog)' ook een omgevingsvergunningplicht geldt als 
er kan worden aangetoond dat er geen te beschermen archeologische waarden zijn. De raad van State 
heeft de gemeenteraad opgedragen dit aan te passen. In dit voorstel is deze omgevingsvergunningplicht 
verwijderd. De regels van het bestemmingsplan worden hiervoor aangepast. 

Nouws Kruisland BV 
Door het agrarische bedrijf is onder andere beroep ingesteld tegen het opgenomen agrarische bouwvlak 
voor de intensieve veehouderij aan de Boonhil 25a te Kruisland. Er is aangevoerd dat meerdere legale 
voorzieningen niet zijn opgenomen in het agrarische bouwblok. De Raad van State heeft de 
gemeenteraad opgedragen alsnog te onderzoeken welke voorzieningen op het perceel Boonhil 25a 
buiten het bouwvlak legaal zijn en op grond van het onderzoek alsnog een planregeling vast te stellen 
voor de aanwezige en legale staldelen, erfverhardingen, silo's en mestopslag. Naar aanleiding van de 
zitting bij de Raad van State en nader dossieronderzoek wordt er voorgesteld om de legale staldelen, 
erfverhardingen, silo's, mestopslag en propaantank alsnog positief te bestemmen. Het bestemmingsplan 
wordt aangepast op de volgende punten: 

in de toelichting van het bestemmingsplan wordt een paragraaf toegevoegd over de 
tussenuitspraak van 1 april 2015; 
bij het bestemmingsplan wordt de bijlage 'Aanvullende toelichting op reparatie 
bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen en Dinteloord en Prinsenland' gevoegd. 
Hierin is een nadere onderbouwing opgenomen voor de locatie; 
in de regels en op de verbeelding worden de legale onderdelen specifiek bestemd. Het 
agrarische bouwvlak wordt vergroot zodat de vergunde stallen (inclusief de overstekken) 
hierin opgenomen zi jn. De legale verharding wordt specifiek bestemd, zodat er enkel een 
verharding voor het bedrijf wordt toegestaan. Op deze verhardingen mag niet worden 
gebouwd. De legale silo's worden specifiek bestemd, zodat er enkel voedersi lo's voor het 
bedrijf mogen worden gebouwd. De bestaande legale mestopslag wordt zodanig bestemd, 
zodat er op de locatie enkel een mestopslag voor het bedrijf mag worden aangelegd. De 
bestaande legale propaantank wordt zodanig bestemd, zodat er op de locatie enkel een 
propaantank voor het bedrijf mag worden gebouwd. 

De Heense Hoeve 
Door het agrarische bedrijf is beroep ingesteld tegen het opgenomen agrarische bouwvlak voor de 
intensieve veehouderij aan de Heensedijk 16b te De Heen. Er is onder andere aangevoerd dat meerdere 
legale voorzieningen niet zijn opgenomen in het agrarische bouwblok. De Raad van State heeft de 
gemeenteraad opgedragen alsnog te onderzoeken welke voorzieningen op het perceel Heensedijk 16b 
buiten het bouwvlak legaal zijn en op grond van het onderzoek alsnog een planregeling vast te stellen 
voor de aanwezige en legale erfverharding en voorzieningen. Naar aanleiding van de zitting bij de Raad 
van State en nader dossieronderzoek wordt er voorgesteld om het bestemmingsplan aan te passen op de 
volgende punten: 

in de toelichting van het bestemmingsplan wordt een paragraaf toegevoegd over de 
(tussen)uitspraak van 1 april 2015; 
bij het bestemmingsplan wordt de bijlage 'Aanvullende toelichting op reparatie 
bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen en Dinteloord en Prinsenland' gevoegd. 
Hierin is een nadere onderbouwing opgenomen voor de locatie; 
in de regels en op de verbeelding wordt de legale verharding direct rondom de 
bedri j fsgebouwen specifiek bestemd, zodat er enkel een verharding voor het bedrijf is 
toegestaan. Op deze verharding voor het bedrijf mag niet worden gebouwd. De 
toegangsweg van de Heensedijk tot het bedrijf is reeds toegestaan op grond van het 
voormalige en geldende bestemmingsplan. Hiervoor hoeft het bestemmingsplan niet te 
worden aangepast; 
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in de regels en op de verbeelding wordt de gerealiseerde propaantank bij het bedrijf 
specifiek bestemd, zodat er enkel een gastank voor het bedrijf kan worden gereal iseerd. De 
propaantank is gemeld bij de gemeente in 2005. Op 19 juli 2005 is de melding akkoord 
bevonden. Op grond van het voormalige bestemmingsplan kon de gastank worden 
gerealiseerd; 
in de regels en op de verbeelding wordt de gerealiseerde stroomvoorziening bij het bedrijf 
specifiek bestemd, zodat er enkel een stroomhuisje voor het bedrijf kan worden 
gerealiseerd. De stroomvoorziening ten behoeve van het bedrijf is onder de werking van 
het voormalige bestemmingsplan opgericht. Op grond van het voormalige bestemmingsplan 
kon het stroomhuisje worden opgericht. 

2. Reactieve aanwijzing 
Gedeputeerde Staten hebben tegen de op 20 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplannen buitengebied 
een reactieve aanwijzing gegeven op de regels voor de realisatie en/of uitbreiding van 
teeltondersteunende kassen op het agrarisch bouwvlak binnen de groenblauwe mantel. Als gevolg van 
het aanwijzingsbesluit maken de desbetreffende regels voor dit onderwerp (artikel 3.2.2 en artikel 3.4.4 
van de regels van de vastgestelde bestemmingsplannen) geen onderdeel meer uit van de eerder 
vastgestelde bestemmingsplannen voor het buitengebied. Het besluit van de reactieve aanwijzing is 
onherroepelijk. Hierbij wordt er voorgesteld om de provinciale aanwijzing juridisch te verankeren in de nu 
gewijzigd vast te stellen bestemmingsplannen buitengebied. 

3. Uitspraak Raad van State van 1 april 2015 over het bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen 

De Raad van State heeft in haar uitspraak van 1 april 2015 over het bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen enkele wijzigingsbevoegdheden vernietigd. Het gaat over de volgende 
wijzigingsbevoegdheden: 

het van vorm veranderen van een agrarisch bouwvlak voor een grondgebonden agrarisch bedrijf 
(artikel 3, lid 3.7.1); 

- het vergroten van een agrarisch bouwvlak voor een grondgebonden agrarisch bedrijf (artikel 3, lid 
3.7.2) ; 
de wijziging van een intensieve veehouderij in een grondgebonden agrarisch bedrijf (artikel 3, lid 
3.7.3) ; 
de wijziging van een bedrijf met de aanduiding 'glastuinbouw' in een grondgebonden agrarisch 
bedrijf (artikel 3, lid 3.7.4); 
de omschakeling van een vrijkomend agrarisch bedrijf naar een paardenhouderij (artikel 3, lid 
3.7.5). 

De gemeente mag deze wijzigingsbevoegdheden niet langer toepassen binnen het plangebied van het 
bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen. Bij het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen wordt de uitspraak gerespecteerd. De desbetreffende artikelen zijn 
doorgestreept in de regels. 

4. Middelen 
In de vastgestelde begroting zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor de gewijzigde vaststelling 
van het bestemmingsplan. 

5. Risico's 
Tegen de gewijzigde vaststell ing van het bestemmingsplan staat de normale rechtsbescherming 
open: 

de provincie toetst of er een reden is om een 'reactieve aanwijzing' te geven; 
tegen de gewijzigde onderdelen kan beroep worden ingesteld. 

6. Communicatie/Aanpak 
Met de eigenaren van de verschillende voormalige agrarische bedrijfslocaties en de twee intensieve 
veehouderijen is ambtelijk contact opgenomen. 

Op ambtelijk niveau is eveneens overleg gevoerd met de provincie over de verschillende voormalige 
agrarische bedrijfslocaties. 

Dit raadsvoorstel wordt eveneens toegestuurd aan de eigenaren van de verschillende voormalige 
agrarische bedrijfslocaties, de twee intensieve veehouderijen, de provincie en Stichting Leefbaarheid De 
Heen. 



Nadat het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad wordt het vaststellingsbesluit 
op de door de wet voorgeschreven wijze bekendgemaakt. De besluitvorming wordt eveneens 
medegedeeld aan de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State en de betrokken partijen conform de 
tussenuitspraken 

7. Voorstel 
Het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen (NL.IMRO.0851.bgBPstbgeheel-v003) met het 
bijbehorende PlanMER bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen (MER 8, Aanvulling MER 
Bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland) gewijzigd vast te stellen, 
overeenkomstig de bij het besluit behorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, waardoor de 
toepassing van de 'bestuurlijke lus' wordt doorvertaald. 

Hoogachtend,. 
Burgemeesterjen wethouders van Steenbergen, 
de loco/śeļcreļaris de burgemeester 


