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Raadsvoorstel vaststelling paraplubestemmingsplan 2015 (Steenbergen) 

Steenbergen; 

Aan de raad, 

1. Inleiding 

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. 

2. Achtergrond 
In 2014 is vastgesteld dat de diverse geldende bestemmingsplannen in de centrumgebieden van onze 
kernen niet voldoende juridische basis bieden voor de uitvoering en het toepassen van het gemeentelijk 
beleid voor evenementen, standplaatsen, kermissen, markten en terrassen. Dit alles vormde de 
aanleiding voor het opstellen van een overkoepelend bestemmingsplan, een zogenaamd 
"paraplubestemmingsplan". Met een paraplubestemmingsplan kan er gemeentebreed een nieuwe of 
aanvullende regeling worden ingevoerd. Naast de eerder genoemde onderwerpen biedt het 
paraplubestemmingsplan de gelegenheid om gemeentebreed een verbod in te voeren op kamersgewijze 
verhuur van eengezinswoningen en een eenduidige beschrijving van de wijze van meten voor 
dakkapellen. 

3. Overwegingen 
Er zijn 2 zienswijzen ingediend. Verder is in de vooroverlegreactie van gedeputeerde staten van de 
provincie Noord-Brabant ontvangen. In de Nota van zienswijzen is puntsgewijs uiteengezet hoe is 
omgegaan met de zienswijzen van reclamanten en de vooroverlegreactie van de provincie Noord-
Brabant. Tevens is in de Nota aangegeven of en tot welke aanpassingen de zienswijzen en 
vooroverlegreactie hebben geleid. De Nota is als bijlage bijgevoegd en maakt onderdeel uit van het 
bestemmingsplan. 

4. Middelen 
Dit paraplubestemmingsplan leidt niet tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen waardoor er geen aanleiding 
tot het plegen van kostenverhaal als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)..Een 
exploitatieplan is dan ook niet benodigd; de economische uitvoerbaarheid van het plan is gewaarborgd. 
De kosten worden gedekt uit de post actualisatie bestemmingsplannen. 

5. Risico's 
Geen. 

Ter inzage ligt: 



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

7. Voorstel 

1. 
de zienswijzen van alle reclamanten ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren; 
2. 
de analoge en digitale versie van het bestemmingplan "Paraplubestemmingsplan 2015 (gemeente 
Steenbergen)" (NL.IMRO.0851.sbgBPparaplu2015-v001) gewijzigd vast te stellen volgens de bij het 
besluit behorende verbeelding, regels, toelichting, bijlagen en Nota van zienswijzen. 

Hoogachtend, 

de l de burgemeester 
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