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Bestemmingsplan "Buiten de Veste - bastion en dijk" en bestemmingsplan "Buiten de Veste 2 - herziening 
woningcapaciteit" 

Steenbergen; 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Voor Buiten de Veste is het initiatief ontvangen voor het realiseren van 20 geschakelde woningen en twee 
vrijstaande woningen op het bouwperceel gelegen tussen Oost-Havendijk en Bastion. De beoogde 
geschakelde woningen passen niet binnen de geldende bestemming ten behoeve van vrijstaande 
woningen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, dient het juridisch-planologisch kader te worden 
aangepast. Hiervoor is bijgaand bestemmingsplan "Buiten de Veste - bastion en dijk" opgesteld. De 
voorbereidende planologische procedure is doorlopen en het plan is naar aanleiding van ingediende 
zienswijzen aangepast. Het plan kan ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd. 
Door bovenstaande ontwikkeling kunnen extra woningen worden gerealiseerd in de wijk Buiten de Veste. 
Daarnaast heeft de gemeente in 2014 medewerking verleend aan het realiseren van rijwoningen aan het 
Bastion. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat een grotere woningcapaciteit in de wijk Buiten de Veste 
ontstaat dan op grond van het gemeentelijk woningbouwprogramma is toegestaan. In totaal gaat het om 
19 woningen, die gecompenseerd worden in fase 2 van de woonwijk. Het geldende bestemmingsplan 
"Buiten de Veste 2" wordt daarom herzien, waarbij de maximaal toegestane woningcapaciteit wordt 
verlaagd. Hiervoor is bijgaand bestemmingsplan "Buiten de Veste 2 - herziening woningcapaciteit" 
opgesteld. De voorbereidende planologische procedure is doorlopen en het bestemmingsplan kan ter 
vaststelling aan uw raad worden voorgelegd. 
Gezien de onderlinge verbondenheid van beide bestemmingsplannen, worden beide plannen in één 
raadsvoorstel aan uw raad voorgelegd. Voor elk bestemmingsplan is een apart raadsbesluit toegevoegd. 

2. Achtergrond 
Op 2 juni 2015 heeft het college besloten de procedure op te starten om de bestemming van het 
bouwperceel gelegen tussen Oost-Havendijk en Bastion van vrijstaand uit te breiden naar twee-onder-
één-kapwoningen. Bestemmingsplan "Buiten de Veste - bastion en dijk" is opgesteld en omwonenden zijn 
tijdens een tweetal inloopavonden geïnformeerd over de plannen. Op 7 juni 2016 heeft het college 
ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan "Buiten de Veste - bastion en dijk". 
Naast bovengenoemde ontwikkeling heeft de gemeente in 2014 medewerking verleend aan het realiseren 
van 7 extra woningen aan Bastion. Beide ontwikkelingen zorgen er tezamen voor dat een grotere 
woningcapaciteit in de wijk Buiten de Veste ontstaat dan op grond van het gemeentelijk 
woningbouwprogramma is toegestaan. In totaal gaat het om 19 woningen. Er is voor gekozen om deze 19 
extra woningen te compenseren in de aanleg van fase 2 van de wijk Buiten de Veste. Fase 2 van de 
woonwijk is juridisch-planologisch geregeld in het geldende bestemmingsplan "Buiten de Veste 2". Dat 
bestemmingsplan wordt herzien, waarvoor bijgaand bestemmingsplan "Buiten de Veste 2 - herziening 
woningcapaciteit" is opgesteld. Op 7 juni 2016 heeft het college ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan. 

Ter inzage ligt: Bestemmingsplan "Buiten de Veste - bastion en dijk" en bestemmingsplan "Buiten de Veste 2 - herziening woningcapaciteit" 



Gezien de onderlinge verbondenheid van beide bestemmingsplannen, heeft het college op 7 juni 2016 
besloten de ontwerpbestemmingsplannen "Buiten de Veste - bastion en dijk" en "Buiten de Veste 2 -
herziening woningcapaciteit" gelijktijdig gedurende zes weken ter inzage te leggen. 

3. Overwegingen 
Op de door de wet voorgeschreven wijze heeft een openbare kennisgeving plaatsgevonden van de 
tervisielegging van de ontwerpbestemmingsplannen "Buiten de Veste - bastion en dijk" en "Buiten de 
Veste 2 - herziening woningcapaciteit". De provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta zijn 
eveneens geïnformeerd. 
De ontwerpbestemmingsplannen hebben gelijktijdig vanaf 9 juni 2016 tot en met 20 juli 2016 ter inzage 
gelegen in het gemeentehuis. De ontwerpen waren tevens raadpleegbaar op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

"Buiten de Veste 2 - herziening woningcapaciteit" 
Binnen de wettelijke termijn zijn geen zienswijzen ontvangen. 

"Buiten de Veste - bastion en dijk" 
Binnen de wettelijke termijn zijn 16 zienswijzen ontvangen van direct omwonenden en van waterschap 
Brabantse Delta. De zienswijze van waterschap Brabantse Delta heeft geleid tot een aanzienlijke 
verkleining van het plangebied. In de zienswijze is namelijk aangegeven dat er niet in de 
waterkeringszone gebouwd mag worden. De geplande woningen aan de Oost-Havendijk blijken 
geprojecteerd te zijn in de waterkeringszone. Overleg met het waterschap heeft tot op heden niet geleid 
tot een oplossing. Om de woningbouwplannen aan Bastion niet te frustreren, is besloten het plangebied 
te verkleinen zodat het bestemmingsplan niet meer binnen de waterkeringszone is gelegen. De 
zuidwestelijke plangrens is daartoe verschoven in noordoostelijke richting. Doordat het plangebied wordt 
verkleind, wordt ook het totaal aantal woningen verlaagd. In de Nota van zienswijzen is uiteengezet hoe is 
omgegaan met de zienswijze van het waterschap, de overige zienswijzen en welke wijzigingen hebben 
plaatsgevonden ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De Nota van zienswijzen is als bijlage 
bijgevoegd en maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan. 

4. Middelen 
Op grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad bij het vaststellen 
van een bestemmingsplan tevens een exploitatieplan vast. Hiervan kan worden afgeweken als het 
verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen gronden 
anderszins verzekerd is. De gronden in de plangebieden zijn in eigendom van de gemeente en/of zijn 
door gemeente doorverkocht. Kostenverhaal vindt plaats via de gronduitgifte en is derhalve anderszins 
verzekerd, waardoor er geen exploitatieplannen vastgesteld hoeven te worden. 

5. Risico's 
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan "Buiten de Veste - bastion en dijk" kan beroep worden 
ingesteld bij de Raad van State door de indieners van de zienswijzen tegen het ontwerp of door 
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 
ingediend. Anderen kunnen ook beroep aantekenen, maar dan alleen tegen de wijzigingen ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan. 
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan "Buiten de Veste 2 - herziening woningcapaciteiť kan 
beroep worden ingesteld bij de Raad van State door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Financiële risico's worden, met inachtneming van hetgeen is vermeld bij Middelen, afgedekt door de 
grondverkoop. Eventuele planschade komt voor rekening van de gemeente, maar wordt gedekt uit de 
verkoopopbrengst. 

6. Communicatie/Aanpak 
Na de vaststelling van de bestemmingsplannen worden uw raadsbesluiten op de door de wet 
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voorgeschreven wijze bekendgemaakt via diverse media. De indieners van zienswijzen worden schriftelijk 
geïnformeerd over uw raadsbesluit. 

7. Voorstel 
1. Het bestemmingsplan "Buiten de Veste - bastion en dijk" (NL.IMRO.0851.sbgBPbastionendijk-v001) 
gewijzigd vast te stellen, zulks overeenkomstig de bij het besluit behorende toelichting, regels, bijlagen, 
verbeelding en nota van zienswijzen. 
2. Het bestemmingsplan "Buiten de Veste 2 - herziening woningcapaciteit" 
(NL.IMRO.0851.sbgBPbdv2herz1-v001) vast te stellen, zulks overeenkomstig de bij het besluit 
behorende toelichting, regels en verbeelding. 

Hoogachtend 

burge de loco-secretari ster 
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