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Geachte heer of m e v r o u w , 

In de zaak met bovengenoemd zaaknummer is een tussenu i tspraak gedaan, waarvan u 
een afschr i f t is t oegezonden . Op dezel fde d a t u m is een tussenu i tspraak gedaan in de 
zaak over het bes temmingsp lan "Bu i tengeb ied Dinte loord en Pr insenland" met 
zaaknummer 2 0 1 3 0 8 9 9 2 / 1 / R 3 , welke zaak gel i jk t i jd ig ter z i t t ing w a s behande ld . De 
Afde l ing ziet in een nadien ingebracht processtuk in die zaak aanleiding voor een nader 
onderzoek ter z i t t ing . V a n w e g e de samenhang zal ook u w zaak voor die z i t t ing w o r d e n 
opgeroepen. De Afde l ing deelt evenwe l mede dat zij naar aanleiding van de ingebrachte 
process tukken in u w zaak voora lsnog geen vragen meer heef t . Voor de z i t t ing on tvang t 
u op kor te te rmi jn een u i tnod ig ing en nadere i n fo rmat ie . 

Hoogach tend , 

de meervoud ige kamer, 
voor deze, 

W o l d e , gr i f f ier 

2827597IUNZ) 
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Onderwerp 

Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen 

Geachte Voorzitter, 

In uw brief d.d. 1 ó november 201 5 hebt u ons in de gelegenheid gesteld om 
een zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van het bestemmingsplan 
Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, dat de gemeente Steenbergen heeft 
hersteld naar aanleiding van uw tussenuitspraak d.d. 1 april 2015, kenmerk 
1501324. 

Hierbij delen wij u mede dat de gebreken voldoende zijn hersteld en wij geen 
aanleiding zien om zienswijzen in te sturen. 
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
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Geacht college, 

Bij br ief van 16 november 2015 zond u mij het besluit t oe waarmee de raad van de 
gemeente Steenbergen (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Bui tengebied 
Steenbergen" gewijzigd heef t vastgesteld. M e t het besluit w o r d t ui tvoer ing gegeven 

aan de bij uitspraak van 1 april 2015 gegeven opdracht om binnen 26 weken de 
gebreken in het bestreden besluit te herstel len (bestuurl i jke lus). Tot en met vandaag 
kan een zienswijze worden ingediend. 

In de uitspraak van 1 april 2015 overweegt u dat de raad ten onrechte een aantal legale 
voorz ieningen niet als zodanig heef t bestemd. Het bet re f fen de er fverhard ing, het 
st roomhuis je , een gastank en een spoelplaats. U overwoog dat voor zover de raad heeft 
gesteld dat het alsnog bes temmen van de voorzieningen niet mag leiden t o t een 
ui tbre id ing van de intensieve veehouder i j , dit niet onredel i jk is. U acht daarbi j van 
belang dat een planregel ing denkbaar is, waarbi j is verzekerd dat delen van een 
bouwvlak ui ts lu i tend mogen worden gebruikt voor de aanwezige voorz ieningen, zoals 
er fverhard ing, en niet voor een ui tbre id ing van de stal len. 

Naar aanleiding van de uitspraak heef t de raad de verbeeld ing en de planregels en 
- toe l icht ing gewijzigd vastgesteld. Dit echter op een wijze die een onevenredige 
beperk ing oplevert van het meest doelmat ige gebruik. De raad heef t namel i jk voor de 

Den Hollander Advocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Den Hollander Advocaten B.V., statutair gevestigd te Middelharnis en ingeschreven in het Handelsregister onder 
nr. 24437043. Alle werkzaamheden worden verricht krachtens overeenkomst, gesloten met Den Hollander OFFICIAL PARTNER OF 
Advocaten B.V. Daarop zijn van toepassing de aan de ommezijde vermelde algemene voorwaarden, waarin een 
beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, Nederlands recht van toepassing is verklaard en de rechtbank ^ ffvfi^^J) 
te Rotterdam exclusief als bevoegde rechter is aangewezen. Deze voorwaarden zijn ook in te zien en te Í H A S M U S S C H O O L O F L A W 
verkrijgen op www.denhollander.nl. 
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voorz ieningen een exacte funct ieaanduid ing en locatie opgenomen . Deze enge wijze 
van bes temmen volgt echter niet uit de uitspraak, waar slechts een planregel ing word t 
voorgeste ld die uitsluit dat de stallen worden ui tgebreid. 

Raadpleging van ru imte l i jkep lannen.n l leert, dat de voorzieningen specifiek aangeduid 
als (as-sps), (sa-ovg), (sa-gat) en (sa-sh), op een exacte locat ie zijn aangegeven. Deze 
wijze van bestemmen staat er aan in de weg dat bi jvoorbeeld voor het verplaatsen van 
de propaantank een bestemmingsplanherz ien ing nodig is. Het strookt niet met een 
goede ru imte l i jke orden ing een zo beperkte planregel ing vast te stel len. Temeer niet, nu 
uit de uitspraak volgt dat een planregel ing w o r d t voorgestaan die voo rkomt dat de 
stallen worden ui tgebreid. Dit kan reeds worden bereikt door voor de strook bui ten de 
stallen een zodanige aanduid ing op te nemen, dat daarb innen geen sta l ru imte voor 
dieren mag worden opger icht . Dit is ook wat desti jds in reactie op het concept is 
ingediend door DLV welke lu idde: 

Binnen het bouwblok kan de ondergrond onder de stallen specifiek bestemd worden 
voor stallen tbv dieren, de rest van het bouwblok kan bestemd worden voor 
ondersteunende voorzieningen voor de intensieve veehouderij, uitgezonderd gebouwen 
voor het houden van dieren." 

M e t dit voorstel is geen, althans onvo ldoende rekening gehouden bij het gewijzigd 
vaststel len van het bestemmingsplan. Het bestemmen overeenkomst ig het voorste l 
bean twoord t aan het gestelde in de uitspraak van 1 apri l 2015. Immers w o r d t daarmee 
uitgesloten dat de stallen w o r d e n ui tgebreid, te rw i j l voor de voorz ieningen de regel ing 
zal i nhouden, dat deze zijn toegestaan op het resterende deel van het bouwblok of 
daarbu i ten . Daarmee w o r d t voorkomen dat bi jvoorbeeld de spoelplaats en de 
propaantank op exact de aangegeven locatie aanwezige mogen zi jn. 

U w o r d t verzocht het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan te verniet igen en zelf in 
de zaak , *e^voorz ien door alsnog een zodanig bouwvlak t oe te kennen, dat alle 
bestaande voorzieningen zijn toegestaan en de stallen niet mogen worden ui tgebre id. 
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Geacht college, 

Bij br ief van 16 november 2015 zond u mij het besluit toe waarmee de raad van de 
gemeente Steenbergen (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Bui tengebied 
Steenbergen" gewijzigd heef t vastgesteld. M e t het besluit w o r d t ui tvoer ing gegeven 
aan de bij uitspraak van 1 apri l 2015 gegeven opdracht o m binnen 26 weken de 
gebreken in het bestreden besluit te herstel len (bestuur l i jke lus). Tot en met vandaag 
kan een zienswijze worden ingediend. 

In de uitspraak van 1 april 2015 overweegt u dat de raad ten onrechte een aantal legale 
voorz ieningen niet als zodanig heeft bes temd. Het bet re f fen een aantal 
opperv lak teverhard ingen, het mestbassin, de propaantank en de silo's. Voorts diende 
het bouwvlak te worden vergroot zodat ook de overstekken daarbinnen val len. U 
ove rwoog dat voor zover de raad heeft gesteld dat het alsnog bestemmen van de 
voorz ieningen niet mag le iden t o t een ui tbre id ing van de intensieve veehouder i j , di t 
niet onredel i jk is. U acht daarbi j van belang dat een planregel ing denkbaar is, waarbi j is 
verzekerd dat delen van een bouwvlak ui ts lu i tend mogen w o r d e n gebruikt voor de 
aanwezige voorz ieningen, zoals er fverhard ing, en niet voor een ui tbre id ing van de 
stal len. 
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Advocaten B.V. Daarop zijn van toepassing de aan de ommezijde vermelde algemene voorwaarden, waarin een 
beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, Nederlands recht van toepassing is verklaard en de rechtbank Jr****l'~* ^ 
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Naar aanleiding van de uitspraak heeft de raad de verbeeld ing en de planregels en 
- toe l icht ing gewijz igd vastgesteld. Dit echter op een wijze die een onevenredige 
beperk ing oplever t van het meest doelmat ige gebruik. De raad heef t nameli jk voor de 
voorz ieningen een exacte funct ieaanduid ing en locatie opgenomen. Deze enge wi jze 
van bes temmen volgt echter niet uit de uitspraak, waar slechts een planregel ing w o r d t 
voorgeste ld die uits lui t dat de stallen worden ui tgebre id . 

Raadpleging van ru imte l i jkeplannen.n l leert, dat niet de bij het raadsbesluit gevoegde 
verbeeld ing op het scherm verschi jnt. Daarop staan twee specif ieke 
funct ieaanduid ingen aangegeven, te weten ' intensieve veehouder i j ' en tweemaa l 
' opperv lak teverhard ing ' . De aanduidingen (sa-so), (sa-gat), (sa-mbn), (sa-bub) en (sa-

sps) ontbreken daarop. Wel is het gewijzigd art ikel 3 opgenomen. Dat verwi js t echter 
naar ' ter plaatse van de aanduiding... ' . Nu, bui ten de opperv lakteverhard ing, deze 
aanduid ing voor de andere voorzieningen niet op de verbeeld ing is aangegeven, is geen 
ui tvoer ing gegeven aan de uitspraak van 1 apri l 2015. Uits lu i tend de specif ieke 
aanduid ing ' intensieve veehouder i j ' is op de verbeeld ing aangegeven. 

Uitgaande van de papieren verbeeld ing, dan zijn de voorzieningen specifiek aangeduid 
als (sa-so), (sa-mbn), (sa-sps), (sa-bub), (sa-ovg), (sa-gat) en (sa-sh), waarbi j de exacte 
locatie is bepaald. Deze wijze van bestemmen staat er aan in de weg dat bi jvoorbeeld 
voor het verplaatsen van de propaantank een bestemmingsplanherz iening nodig is. 
Maar ook is het niet toegestaan het mestbassin te vervangen door een mestsi lo. Het 
st rookt niet met een goede ru imte l i jke ordening een zo beperkte planregel ing vast t e 
stel len. Temeer niet , nu uit de uitspraak volgt dat een planregel ing w o r d t voorgestaan 
die voo rkomt dat de stallen worden ui tgebreid. Dit kan reeds worden bereikt door voor 
de strook bui ten de stallen een zodanige aanduid ing op te nemen, dat daarbinnen geen 
sta l ru imte voor dieren mag worden opgericht. Dit is ook wat desti jds in reactie op het 
concept is ingediend door DLV welke lu idde: 

Voorstel: 
Bouwblok met de buitengrenzen van de erfverharding, mestopslag stellen en voersilo's 
propaantank aansluitend aan de straat, dit betekent dat aan de linkerzijde van het 
bedrijf het bouwblok met 32 meter verbreed wordt, aan de rechterzijde van het bedrijf 
met circa 23 meter, zodat het bouwblok aan de straatzijde circa 170 meter breed wordt. 
De diepte tpv het mestbassin circa 160 meter, tpv van de straat/achtergevel bestaande 
stal circa 95 meter. Binnen het bouwblok kan de ondergrond onder de stallen specifiek 
bestemd worden voor stallen tbv dieren, de rest van het bouwblok kan bestemd worden 
voor ondersteunende voorzieningen voor de intensieve veehouderij, uitgezonderd 
gebouwen voor het houden van dieren." 
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M e t dit voorstel is geen, althans onvo ldoende rekening gehouden bij het gewijzigd 
vaststel len van het bestemmingsplan. Het bes temmen overeenkomst ig het voorstel 
bean twoord t aan het gestelde in de uitspraak van 1 apri l 2015. Immers w o r d t daarmee 
uitgesloten dat de stallen worden ui tgebre id , te rw i j l voor de voorzieningen de regeling 
zal i nhouden, dat deze zijn toegestaan op het resterende deel van het bouwblok of 
daarbu i ten. Daarmee word t voorkomen dat bi jvoorbeeld de spoelplaats en de 
propaantank op exact de aangegeven locatie aanwezige mogen zijn. 

U w o r d t verzocht het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan te verniet igen en zelf in 
de zaak te voorzien door alsnog een zodanig bouwvlak toe te kennen, dat alle 
bestaande voorzieningen zijn toegestaan en de stallen niet mogen w o r d e n ui tgebreid. 

Hoo^achten ţ ) , 

J. van Gron ľogen 
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