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Leden van de gemeenteraad van Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 

Steenbergen, 12 augustus 2015 
Uw kenmerk: NLIMRO.0851.sbgBPvillamoors-0001 
Onderwerp: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Villa Moors Steenbergen 

Geachte heer, mevrouw, 

Voordat wij ingaan op onze zienswijze met betrekking tot de vestiging van detailhandel in de Villa Moors, uiten 
wij allereerst onze oprechte complimenten voor de wijze waarop de Buuron Groep het hersteľvati dit 
monumentale pand heeft uitgevoerd. De manier waarop oude luister is hersteld, verdient niets dan 
waardering. Waar het in het afgelopen decennium een pand was dat 'gezichtsbepalend' een negatieve bijklank 
gaf, is het met visie, durf en investeringen geworden tot een parel in het centrum van Steenbergen. 

Het ís echter niet aan RPS om ons erfgoed te beheren, maar om de belangen van onze leden, de ondernemers 
in het centrum van Steenbergen te waarborgen. Belangen die wij door de herbestemming naar gemengde 
detailhandel in gevaar zien komen. 

Wij leggen u uit waarom. Van oudsher vindt detailhandel in Steenbergen plaats in het zogenaamde assenkruis 
bestaande uit Kaaistraat, Grote Kerkstraat, Markt en Blauwstraat. Het is tevens de kracht van ons winkelhart 
dat het zich concentreert in een relatief klein gebied omgeven door voldoende, gratis, parkeergelegenheid. 
Evenais voor alle koopcentra in Nederland geldt ook voor Steenbergen dat het al moeilijk genoeg v/as om het 
centrumgebied gedurende de economische recessie in stand te houden. Daar zijn wij in Steenbergen tot op 
heden redelijk in geslaagd mede door de compactheid van het gebied. 'Tot op heden', want de markt blijft 
onzeker in het onstabiele economische landschap waarin wij verkeren. 

Het is juist dit assenkruis en de kracht van de koopdichtheid die in gevaar komt bij het toestaan van 
detailhandel in de Villa Moors. Althans detailhandel anders dan de volumineuze variant zoals die in het 
verleden is toegestaan. Volumineuze detailhandel op een oppervlakte van 1Û00 n ŵ , de oude bestemming 
dus, zou naar onze mening wei een aanzuigende en positieve uitwerking op het centrum kunnen hebben. 
Verplaatsing van kleinschaliger detailhandel naar de Villa Moors kan en zal leiden tot verplaatsing van 
detailhandel vanuit het centrum naar de rand en tot (voortdurende) leegstand van panden in het centrum van 
Steenbergen. 

Dat is een conclusie die ook is getrokken uit diverse onderzoeken, onder meer uitgevoerd in uw opdracht. 
Telkens bleek dat het assenkruis verkleind/ingedikt moet worden en dat de behoefte binnen dit assenkruis 
vooral te vinden is in ruimtes van 500 m2 of meer. Een peiling die overigens stamt uit de periode van voor de 
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recessie en waar nu, getuige de leegstand van meerdere panden binnen het centrum, 2eker nog geen behoefte 
aan is. 

In het verleden is eerder detailhandel toegestaan buiten het assenkruis. In 2009 is een uitzondering gemaakt 
op de regel ten behoeve van de vestiging van een Kringloopwinkel aan de Westdam. De uitzondering betrof de 
vestiging van detailhandel van meer dan 500 m2 en slechts op voorwaarden dat er geen andere ruimte van 
dergelijk formaat voorhanden zou zijn in het centrum. 

Eenzelfde bestemmingswijziging lijkt u nu toe te willen passen op de Villa Moors en daarmee van de 
uitzondering een regel te maken. Hier maken wij bezwaar tegen. Binnen het centrum van Steenbergen is 
voldoende ruimte beschikbaar en bovendien is niet aangetoond dat de behoefte naar verruiming van het 
aantal vierkante meters winkeloppervlak op dit moment bestaat. Sterker nog: In het Distributie Planologisch 
Onderzoek (DPO) dat de firma Buuron uit heeft laten voeren door de Stee groep staat als conclusie dat 
Steenbergen op dit moment geen behoefte heeft aan een uitbreiding van het aantal kwantitatieve meters 
vloeroppervlak voor niet-dagelijkse producten. 

Daarbij wordt de nuance gemaakt dat er mogelijk wel behoefte is aan oppervlaktes van meer dan 500 vierkante 
meter. Maar, zo staat in het rapport, wanneer deze buiten het centrum ingevuld worden, kan dat een negatief 
effect hebben op het bestaande koopcentrum. 

De bewering dat er binnen het assenkruis geen winkeloppervlakten van meer dan 500 vierkante nieter 
voorradig zijn, is achterhaald sinds het uitbrengen van het rapport. Binnen de gelederen van RPS bevinden zich 
drie eigenaren van panden met een dergelijke oppervlakte. 

Redenen te over om er niet aan te beginnen, dunkt ons. Om onze zienswijze kracht bij te zetten, willen wij u in 
dit kader graag wijzen op een voorbeeld dichtbij. In Tholen is vorig jaar een winkelcentrum in de wijk Vestetuin 
ingericht. Het vertrek van winkels uit het centrum dat daaruit voortvloeide, is voor de plaatselijk ondernemers 
die hier steeds voor gewaarschuwd hebben een grote bron van zorg. 

Als RPS hopen wij dat u vasthoudt aan het bestaande beleid waarbinnen de Villa Moors bestemd was voor de 
verkoop van volumineuze detailhandel. Constructief meedenkend heeft RPS al eerder gepleit voor het 
ontwikkelen van een zorgboulevard in het gebied tussen 'De Undenburgh' en het assenkruis. Een gebied waar 
men kan 'winkelen op afspraak', waarna men aansluitend gebruik kan maken van de diversiteit die de 
Steenbergse binnenstad te bieden heeft. De grotere ruimtes in de Villa Moors zou binnen een dergelijk concept 
een toegevoegde waarde kunnen hebben. 

Met vriendelijke groet namens het dagelijks bestuur van het Retail Platform Steenbergen, 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

m a k e o b e k e n d: 

i dat het ontwerp van bestemmingsplan Villa Moors (NL.IMRO.0851.8bgBPvillamoors- y001) t«r inlage 
iìgt. In het orrtwerp-bestemrmngsplan wordt de herontwikkeíing van het terrein van dl» monuments la 
Villa Moors mogelijk gemaakt; 

l i. dat het ontwerp bestemmingsplan mot ingang van 9 juli 2015 gedurende zes wek an ter inzag a íigí 
op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen en is in te zíen op www.ruimtiilijkepJannearil; 

iìí. dat eenieder binnen de termijn van de ter inzage legging schriftelijke zienswijzen k ín indienen bij 
de gemeenteraad. Postbus 6, 4650 AÂ Steenbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak 
maken via telefoonnummer 140187 bij de heer Kees Kerstens 

Steenbergen, 8 juli 2015 

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
K. Kerstens 
bũfôidsm edewerker a fdeling Beleid 


