
 

 

 

 

 
 

NOTA     VAN     ZIENSWIJZEN 
Paraplubestemmingsplan 2015 (gemeente Steenbergen) 

 

 

AANLEIDING 

 

 

Het ontwerpbestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan 2015” heeft ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening na voorafgaande openbare 

bekendmaking vanaf 5 maart 2015 gedurende zes weken, tot en met 16 april 2015, voor een 

ieder ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl met het 

identificatienummer NL.IMRO.0851sbgBPparaplu2015-o001. Tijdens de periode van ter inzage 

legging konden zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. 

 

 

Er zijn twee zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, te weten: 

 

 

z i e n s w i j z e 

 

 

1. Ingediend door de Dorpsraad van Dinteloord; 
2. ingediend door DAS, gemachtigde van de bewoner van de Markt 4 te Kruisland; 

 
 
v o o r o v e r l e g r e a c t i e 
 
 

3. de provincie Noord-Brabant heeft haar vooroverlegreactie kenbaar gemaakt.  

 

De zienswijzen zijn allen schriftelijk ingebracht. Niemand heeft kenbaar gemaakt zijn zienswijze 

mondeling naar voren te willen brengen. 

 

ONTVANKELIJKHEID 

Voor de ingebrachte zienswijzen van reclamant 1 en 2  geldt dat deze zijn ingekomen binnen de 

gestelde termijn. Daarbij dient aangetekend dat indiener 2 een pro forma zienswijze heeft 

ingediend, die later is aangevuld. De beide zienswijzen worden ontvankelijk verklaard. 

 

LEESWIJZER 

Hieronder zijn de ingebrachte zienswijzen kort samengevat (cursief), waarbij wordt aangetekend 

dat ondanks de korte samenvatting van de zienswijze de afweging toch in volle omvang en 

zorgvuldigheid heeft plaatsgevonden. 

 

Onder de korte samenvatting volgt de beantwoording c.q. reactie. Indien dit leidt tot een 

wijziging van het bestemmingsplan is dat tekstdeel grijs gemarkeerd. 
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ZIENSWIJZEN 

 

 

zienswijze 1 – Dorpsraad van Dinteloord 

1.1 Indiener begrijpt de keuze om kamersgewijze verhuur aan arbeidsmigranten tegen te gaan, 

maar vindt een algeheel verbod op kamerverhuur te strikt. Ze wil graag uitzonderingen 

mogelijk maken voor bv kostgangers, studenten, recreanten (Bed&Breakfast) en kangoeroe- 

of mantelzorgwoningen. Ze verwijst daarbij naar hierover geformuleerd beleid in de 

gemeente Lelystad. 

1.2  Indiener begrijpt de noodzaak om het toestaan van bepaalde activiteiten expliciet in het 

bestemmingsplan op te nemen, maar vraagt zich af hoe nieuwe activiteiten al dan niet op 

nieuwe locaties in een kern in afwijking van het bestemmingsplan toch toegestaan zouden 

kunnen worden. 

 

1.1 Zoals in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is aangegeven, richt deze bepaling 

zich tegen de problematiek van de tijdelijke huisvesting van vooral buitenlandse 

arbeidsmigranten voor zover dit de ruimtelijke effecten betreft. In voorkomende gevallen, 

zoals het bieden van mogelijkheden voor Bed&Breakfast is er de mogelijkheid om via artikel 

2.12 lid 1 sub a onder 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken. De 

suggestie om hiervoor het beleid van de gemeente Lelystad over te nemen, is op dit 

moment prematuur. Als blijkt dat er behoefte is aan beleid over de toepassing van de 

afwijkingsmogelijkheid voor kamersgewijze verhuur, kan er alsnog eigen beleid worden 

geformuleerd. 

1.2 Ter verduidelijking van de zienswijze is tijdens telefonisch overleg toegelicht dat de 

Dorpsraad zich afvraagt hoe in nieuwe situaties de algemene regel wordt toegepast. De 

figuur van het paraplubestemmingsplan wordt voor het onderdeel bijzondere 

centrumdoeleinden juist gekozen om de algemene planologische basis te bieden voor het 

nu bestaande gebruik, maar ook voor toekomstig gebruik. Op het punt van nieuw gebruik, 

bv nieuwe evenementen, is de toelichting (onder punt 2.4) inderdaad niet expliciet. De meer 

specifieke afweging wordt gemaakt in het kader van de vergunningverlening op basis van 

bijvoorbeeld Algemene Plaatselijke Verordening, Marktverordening, 

Standplaatsenverordening. De specifieke toetsing en beoordeling van evenementen en 

activiteiten vindt juist plaats via de toetsing aan de nadere regels c.q. de 

vergunningverlening en wordt op maatwerkbasis en door toetsing aan het betreffende 

beleid op maat gesneden via voorschriften of weigering als daartoe aanleiding is. 

Op pag. 6 van de toelichting, punt 2.4  moet aangevuld worden dat de bepaling van 

bijzondere centrumdoeleinden naast bestaand gebruik (terrassen, evenementen, markten 

staanplaatsen) ook betrekking heeft op nieuw gebruik. 

 

zienswijze 2 DAS, gemachtigde van de bewoner van de Markt 4 te Kruisland 

 

Indiener stelt dat: 

2.1 het nieuwe bestemmingsplan maakt meer mogelijk dan het legaliseren van het terras van de 

Commerce aan de Markt 5 te Kruisland, er kan immers ook een markt, terras, standplaats of 

een evenement worden opgericht. Hierdoor kan niet meer gesproken worden van een goede 

ruimtelijke ordening; 
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2.2 Het toetsingkader van de specifieke vergunningen, de APV (Algemene Plaatselijke 

Verordening) is zeer beperkt, kan relatief eenvoudig gewijzigd worden en biedt te weinig 

rechtszekerheid. 

2.3 Uit het toetsingskader voor terrassen, de “Nadere regels terrassen 2015” volgt dat de 
bruikbaarheid en doelmatig en veilig gebruik van de weg de belangrijkste toetsingsgrond is 

bij de plaatsing van het terras. Verdere kaders over de terraslocatie ten opzichte van 

omliggende woningen zijn niet te vinden in de nadere regels. De bestemming verkeer loopt 

meestal tot de gevel van woningen. Het ontwerp bestemmingsplan laat dit open, waardoor 

onvoldoende rekening met het belang van cliënt  is gehouden. 

2.4 In artikel 3.2 wordt geschreven over  “openbaar gebied”, waar in artikel 1.3 “openbaar 
verblijfsgebied” wordt gedefinieerd. Er ontstaat hierdoor ruimte voor discussie. 
 

;  

2.1 Zie onder 1.2. In de kernen binnen de gemeente Steenbergen, waaronder de Markt te 

Kruisland, zijn diverse locaties gelegen waar onder andere de weekmarkt en andere 

(tijdelijke) bijzondere centrumdoeleinden, zoals een terras, plaatsvinden of plaats kunnen 

vinden. De gemeente Steenbergen vindt dit prima en gewenst. Dergelijke activiteiten dragen 

bij aan het economisch draagvlak voor de leefbaarheid van en in de verschillende kernen en 

centra. Juist in die centra waar al diverse bestemmingen zoals horeca, detailhandel, 

dienstverlening en wonen van oudsher zijn gemengd, is de openbare ruimte juist voor dit 

gemengde gebruik geschikt gemaakt. Naast het feit dat deze activiteiten veelal met een 

specifieke vergunning worden toegestaan, moet die activiteit (op basis van jurisprudentie) 

ook expliciet in een bestemmingplan worden toegestaan. De gemeente Steenbergen wil dan 

ook dit gebruik alsnog juridisch regelen middels dit paraplubestemmingsplan. 

2.2 Het toetsingkader van de specifieke vergunningen zoals de APV is, in tegenstelling tot wat 

de indiener van deze zienswijze stelt niet beperkt, maar juist specifieker en groter. Het stelt 

naast ruimtelijke en inrichtingseisen ook eisen in de vorm van openingstijden, 

verkeersveiligheid, openbare orde, enzovoort. Het mag duidelijk zijn dat een 

bestemmingsplan niet zo specifiek is en mag zijn. De criteria van de specifieke 

vergunningen zijn bepalend voor het al dan niet toestaan van de activiteit en zijn volstrekt 

complementair op de algemene regeling van het bestemmingsplan. De bewering dat een 

APV relatief eenvoudig gewijzigd kan worden en te weinig rechtszekerheid biedt, is wel erg 

kort door de bocht. In beide gevallen wordt de regelgeving of de aanpassing daarvan 

zorgvuldig en consciëntieus voorbereid en staan er meerdere rechtsmiddelen open. Het lijkt 

ons verder niet zinvol om in dit kader verdere beschouwingen aan dit onderwerp te wijden. 

2.3 In de “Nadere regels terrassen 2015” is niet alleen de bruikbaarheid en doelmatig en veilig 
gebruik van de weg een belangrijke toetsingsgrond bij de plaatsing van het terras. De regels 

over de plaatsing van het terras (artikel 3) spreken ook over de vrije doorgang op het trottoir 

(van minimaal 1,5 m1. Het mag duidelijk zijn dat op die manier er een ruimte tussen gevel 

en terras vrij blijft die ook weerslag heeft op de privacy van bewoner en terrasklant en 

gebruik van deze ruimte voor o.a. voetgangers en rolstoelgebruikers. De bewering dat 

verdere kaders over de terraslocatie ten opzichte van omliggende woningen niet te vinden 

zijn in de nadere regels gaat daarom mank. Voor de volledigheid dient opgemerkt dat de 

horecaondernemer, wiens terras grenst aan reclamant zijn woning, juist omwille van de 

privacy van de omwonenden en zijn terrasgebruikers het terras heeft afgeschermd met 

plantenbakken. (NB: conform de inrichtingseisen/artikel 4 Nadere regels terrassen)  

2.4 Dit is een terechte constatering. 

Om beide artikelen met elkaar in overeenstemming te brengen, wordt in artikel 3.2 van de 

Regels “ openbaar gebied” gewijzigd in “openbaar verblijfsgebied”. 
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Vooroverlegreactie 3, college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant  

 

De provincie stelt dat er gelet op het provinciaal ruimtelijk beleid geen aanleiding is tot  

het maken van opmerkingen. 

 

De toelichting dient op dit punt aangevuld te worden. 

Tevens wordt de vastgestelde Nota van Zienswijzen als bijlage aan de toelichting toegevoegd. 

 

 

 

 

 

Vastgesteld op 24 september 2015 in de openbare vergadering van de 

gemeenteraad van Steenbergen. 

 


