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Hoofdstuk 1    Inleiding 

1.1    Aanleiding en doel 

Aanleiding 

De gemeente Steenbergen wil adequaat in kunnen spelen op de actuele vraag uit de woningmarkt. Voor 

Buiten  de  Veste  is  vanuit  de markt  het  initiatief  gekomen  voor  het  realiseren  van  10  geschakelde 

woningen en 1 vrijstaande woning op het nog vrijliggende perceel tussen de Oost‐Havendijk en Bastion. 

De gemeente wenst medewerking te verlenen aan dit initiatief. De globale ligging van het plangebied is 

in figuur 1.1 weergegeven.   

 

Doel bestemmingsplan 'Buiten de Veste ‐ bastion en dijk'   

Voor  de  gronden  geldt  het  bestemmingsplan  Buiten  de  Veste  (vastgesteld  in  2006).  De  beoogde 

geschakelde woningen passen niet binnen de  ter plaatse geldende woonbestemming voor vrijstaande 

woningen. Tevens  is de goothoogte van de beoogde woningen hoger dan de toegestane 4 meter. Om 

deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken heeft de gemeente gekozen voor het opstellen van 

een nieuw bestemmingsplan 'Buiten de Veste ‐ bastion en dijk'. 

De  beoogde  vrijstaande  woning  aan  de  noordwestzijde  is  wel mogelijk  op  basis  van  het  geldende 

bestemmingsplan, maar wordt  toch meegenomen  in voorliggend bestemmingsplan. Hierdoor ontstaat 

een heldere regeling voor deze braakliggende kavel. 

 

Flankerende herziening bestemmingsplan Buiten de Veste 2 

De beoogde ontwikkeling  zorgt voor een grotere woningcapaciteit  in de wijk Buiten de Veste dan op 

grond van het gemeentelijk woningbouwprogramma is toegestaan. Het met deze ontwikkeling gepaard 

gaande  extra  aantal woningen  (zie paragraaf 1.3.2) wordt  gecompenseerd  in de  tweede  fase  van de 

woonwijk. Daartoe wordt  het  bestemmingsplan  Buiten  de  Veste  2  (vastgesteld  in  2013)  herzien:  de 

maximaal  toegestane  woningcapaciteit  wordt  in  die  herziening  verlaagd.  Hiervoor  wordt  een 

afzonderlijke  planologische  procedure  gevoerd  (gelijktijdig  met  die  voor  het  voorliggende 

bestemmingsplan).   
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Figuur 1.1.    Globale ligging plangebied (bron: GoogleMaps) 

1.2    Leeswijzer 

Deze plantoelichting is als volgt opgebouwd. 

 

wat  waar in de plantoelichting 

Een beschrijving van het plan  Paragraaf 1.3 

Een conclusie, waarin aan de hand van de 

belangenafweging en de afstemming van het plan 

op zijn omgeving wordt aangegeven dat het plan 

voldoet aan de eis van een goede ruimtelijke 

ordening, met vermelding van de maatregelen 

(voorschriften of beperkingen) 

Paragraaf 1.4 

 

Deze conclusies zijn gebaseerd op het uitgevoerde onderzoek naar :   

het beleid    Paragraaf 2.1 

de sectorale en omgevingsaspecten  Paragraaf 2.2 

de financiële uitvoerbaarheid, inclusief het 

kostenverhaal 

Paragraaf 2.3 

de wijze waarop bestuursorganen en 

maatschappelijke organisaties zijn betrokken en de 

resultaten daarvan. 

Paragraaf 2.4 
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1.3    Planbeschrijving 

1.3.1    Huidige situatie 

Het plangebied  ligt  in de zuidwesthoek van de eerste  fase van het  in ontwikkeling zijnde woongebied 

Buiten  de  Veste,  ten  noorden  van  de  oude  vesten  en  oostelijk  van  de  Steenbergse  Haven  en  het 

bedrijventerrein Reinierpolder.   

Het  plangebied  is  gelegen  tussen  de  Oost‐Havendijk  en  het  Bastion.  Aan  de  Oost‐Havendijk  staan 

voornamelijk vrijstaande woningen. Aan de zijde van het Bastion zijn in 2014 rijwoningen gebouwd. 

 

De planologisch  toegestane bouwhoogte van de woonbebouwing aan de  zijde van de Oost‐Havendijk 

bedraagt  6 m  en  aan  de  zijde  van  het Bastion  4 m.  In  het  gebied waren woningen  in  het  duurdere 

segment  voorzien,  daarvoor  blijkt  er  geen markt  te  zijn.  Voor  twee‐onder‐één‐kap woningen  is wel 

voldoende belangstelling. 

1.3.2    Gewenste situatie   

Woningen 

Aan de  zijde van het Bastion worden 10 klassieke  twee‐onder‐één‐kap woningen gerealiseerd en één 

vrijstaande woning. Voor deze woningen geldt een maximale goot‐ en bouwhoogte van respectievelijk 6 

en 10 meter.   

 

 
Figuur 1.2. Sfeerimpressie woningen 

 

Woningcapaciteit 

Op de betreffende  locatie  is  in het bestemmingsplan Buiten de Veste  (2006)  rekening gehouden met 

vrijstaande woningen. Op basis van het verkavelingsplan zouden dit er maximaal 5 kunnen zijn. 

De totale woningbouwcapaciteit bedraagt  in voorliggend bestemmingsplan maximaal 11 woningen. De 

beoogde ontwikkeling zorgt voor 6 woningen extra ten opzichte van de oorspronkelijke hier op grond 

van het bestemmingsplan Buiten de Veste (2006) beoogde capaciteit. 

 

Parkeren 

Voor het parkeren wordt ervan uitgegaan dat ten minste 1 parkeerplaats per woning op eigen terrein 

kan worden aangelegd. Voor het overige worden parkeerplaatsen in de openbare ruimte aangelegd. 

1.3.3    Toelichting op de juridische regeling 

In deze paragraaf wordt de  juridische opzet en methodiek van het bestemmingsplan  (verbeelding en 

regels) toegelicht. Bij het opstellen van het bestemmingsplan is aangesloten bij: 
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 de  in de Wet  ruimtelijke ordening  (Wro) en het Besluit  ruimtelijke ordening  (Bro) geformuleerde 

uitgangspunten en de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP); 

 de  bestemmingsregeling  van  de  bestemmingsplannen  'Buiten  de Veste'  (uit  2006)  en  'Buiten de 

Veste 2' (uit 2013). 

 

Opzet verbeelding 

Algemeen 

Het  bestemmingsplan  moet  voldoen  aan  de  eis  van  rechtszekerheid.  Dit  betekent  dat  een 

bestemmingsregeling  duidelijk  en  voor  één  uitleg  vatbaar  is.  In  aansluiting  hierop  en  in  relatie  tot 

digitale  ontwikkelingen,  verdient  het  de  voorkeur  de  bestemmingsregeling  zo  veel  mogelijk  op  de 

verbeelding  te  visualiseren  en  de  planregels  zo  transparant mogelijk  te  houden. Uitgangspunt  is  dat 

zoveel mogelijk  informatie op de verbeelding wordt aangegeven en dat de verbeelding digitaal wordt 

opgebouwd. Daarbij  is  gebruik  gemaakt  van  een  combinatie  van  de GBKN  (Grootschalige  Basiskaart 

Nederland) en de digitale kadastrale ondergrond. 

 

Bestemmingen 

Op de  verbeelding wordt  voor het plangebied  aangegeven welke bestemmingen  gelden.  Een nadere 

toelichting op de bestemmingen is hierna gegeven onder de kop 'Gehanteerde bestemmingen'. 

In het renvooi wordt de betekenis aangegeven van de bestemmingen en de aanduidingen. De volgorde 

van de bestemmingen in het renvooi komt overeen met de volgorde van de planregels (alfabetisch).   

Tevens  worden  in  een  onderhoek  op  de  verbeelding  (analoog)  de  naam  van  het  bestemmingsplan 

aangegeven, de datum van terinzagelegging, vaststelling en (eventueel) van de uitspraak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook  is het  identificatienummer van het bestemmingsplan 

en het kaartblad aangegeven. De kaart bestaat uit 1 kaartblad en renvooi, op een schaal van 1:1.000. 

 

Aanduidingen 

Binnen  het  plan wordt  gebruik  gemaakt  van maatvoeringsaanduidingen  op  de  verbeelding,  zoals  de 

maximaal toegestane hoogtemaat (goothoogte en bouwhoogte). 

 

Opzet planregels 

Volgens de SVBP hebben de planregels een vaste hoofdstukindeling, in een vaste volgorde. 

 In hoofdstuk 1  Inleidende  regels, worden  in de  regels  gehanteerde begrippen,  voor  zover nodig, 

gedefinieerd, en wordt de wijze van meten bepaald. 

 In  hoofdstuk  2  Bestemmingsregels,  worden  alfabetisch  de  regels  gegeven  waarmee  de 

bestemmingen die op de verbeelding voorkomen nader worden omschreven. 

 Hoofdstuk 3 Algemene regels, bevat een aantal regels die voor alle bestemmingen gelden, zoals een 

anti‐dubbeltelbepaling en een algemene bouwregel en een algemene ontheffingsregel. 

 Hoofdstuk 4 Overgangs‐ en  slotregels,  ten  slotte  geeft overgangsrecht  voor bestaand  gebruik en 

bestaande bebouwing en de titel van het plan.   

 

Een bestemmingsartikel (Hoofdstuk 2, Bestemmingsregels) wordt als volgt opgebouwd: 

 bestemmingsomschrijving; 

 bouwregels  (onderverdeeld  in  toelaatbaarheid  van bouwwerken en bouwhoogte, oppervlakte en 

inhoud); 

 afwijken van de bouwregels; 

 specifieke gebruiksregels; 

 afwijken van de gebruiksregels; 

 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden; 

 wijzigingsbevoegdheden. 

Een bestemmingsartikel behoeft niet alle elementen te bevatten. Dit  is afhankelijk van de aard van de 

bestemming. Alle bestemmingen bevatten wel een bestemmingsomschrijving en bouwregels.   
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Gehanteerde bestemmingen 

Tuin   

De gronden die niet  tot het bouwvlak behoren en aan de straatzijde  liggen worden bestemd als Tuin. 

Binnen deze bestemming zijn gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. Hierdoor 

zijn erfafscheidingen mogelijk binnen de bestemming.   

 

Verkeer 

De bestemming Verkeer heeft onder andere betrekking op wegen, voet‐ en fietspaden, parkeer‐ en 

groenvoorzieningen, sloten, watergangen en nutsvoorzieningen. Op gronden met de bestemming 

Verkeer zijn uitsluitend gebouwen voor nutsvoorzieningen toegestaan. 

 

Wonen ‐ 1   

Deze  gronden  zijn  bestemd  voor  het  wonen  in  reguliere  woningen,  alsmede  voor  de  bij  deze 

bestemming  behorende  voorzieningen,  zoals  erven,  nutsvoorzieningen,  parkeervoorzieningen,  tuinen 

en water. Gebouwen zijn alleen binnen het aangegeven bouwvlak toegestaan. Het toegestane maximum 

aantal woningen is in het bouwvlak geregeld / vastgelegd.   

 

Omgevingsvergunningvrije bouwwerken 

Op  de  gronden met  de  bestemming Wonen  ‐  1  zijn  naast  de  daarin  aangeven  bouwmogelijkheden 

overeenkomstig de huidige wet‐ en  regelgeving ook omgevingsvergunningvrije bouwwerken mogelijk. 

Voor dergelijke bouwwerken is geen specifieke regeling in de regels nodig.   

1.4    Conclusies toetsing planologische uitvoerbaarheid 

Het  gemeentebestuur  acht  de  voorgenomen  ontwikkeling  beleidsmatig  gewenst  en  planologisch 

uitvoerbaar. Er is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat en een goede ruimtelijke ordening. 

Deze conclusie is gebaseerd op de uitgevoerde planologische toetsing van dit plan welke is opgenomen 

in hoofdstuk 2.   

 

Toetsing aan beleid 

In  paragraaf  2.1  is  het  project  getoetst  aan  het  relevante  ruimtelijke  beleidskader  van  het  Rijk,  de 

provincie  en  de  gemeente.  Geconcludeerd  wordt  dat  dit  beleid  geen  belemmering  vormt  voor  de 

beoogde  ontwikkeling.  Het  plan  voldoet  aan  het  relevante  planologische  beleidskader  en  wet‐  en 

regelgeving.  De  planontwikkeling  sluit  aan  op  het  beleid  van  de  overheden waarin wordt  gestreefd   

naar  een  op  de  actuele marktvraag  /  ‐behoefte  afgestemde woningbouw  c.q. wordt  ingespeeld  op 

demografische ontwikkelingen. Met voorliggend bestemmingsplan wordt aangesloten op het gewenste 

zorgvuldig  ruimtegebruik  binnen  de  bebouwde  kom  van  Steenbergen.  De  planontwikkeling  vloeit 

rechtstreeks voort uit het gemeentelijk woningbeleid en is als zodanig dan ook gewenst.   

 

Toetsing aan sectorale en omgevingsaspecten 

De  ontwikkeling  is  voorts  getoetst  aan  de  sectorale  wetgeving  op  het  gebied  van  de  milieu‐  en 

omgevingsaspecten.  Los  van  de  sectorale  wetgeving  is  het  criterium  van  een  “goede  ruimtelijke 

ordening”  van  belang.  Deze  toetsing  is  opgenomen  in  paragraaf  2.2.  Op  basis  hiervan  kan worden 

geconcludeerd dat wordt voldaan aan de relevante wet‐ en regelgeving en dat de beoogde ontwikkeling 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.   

 

Financiële uitvoerbaarheid 

Paragraaf  2.3  geeft  inzicht  in  de  financiële  uitvoerbaarheid  van  de  ontwikkeling.  De  financiële 

uitvoerbaarheid van het project is aangetoond en afdoende gewaarborgd.   
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Betrokkenheid bestuursorganen en maatschappelijke organisaties 

Het plan  is op 7 april 2016 voorgelegd aan de provincie Noord‐Brabant  in het kader van het wettelijk 

vooroverleg. De in het plan betrokken ruimtelijke aspecten geven de provincie geen aanleiding tot het 

maken van opmerkingen. 

Het  plan  is  daarnaast  voorgelegd  aan  waterschap  Brabantse  Delta.  Naar  aanleiding  van  de 

overlegreactie en de daarop volgende zienswijze is besloten om de plangrens buiten de waterkering te 

leggen. De woningen aan de zijde van de Oost‐Havendijk worden hierdoor niet meer meegenomen  in 

het  voorliggende  plan.  Het  totaal  aantal  woningen  is    teruggebracht  van  22  naar  11.  Voor  de 

beantwoording van de zienswijze wordt verwezen naar de nota zienswijzen (bijlage 3 bij de toelichting). 
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Hoofdstuk 2    Toetsing planologische uitvoerbaarheid   

Dit hoofdstuk omvat de resultaten van de uitgevoerde toetsing van de voorgenomen ontwikkeling aan 

het  relevante  planologische  beleidskader  en  aan  omgevingsaspecten  (inclusief  sectorale  wet‐  en 

regelgeving). Verschillende onderdelen staan uitgebreider beschreven in de bijlagen. 

2.1    Toetsing aan beleid 

In deze paragraaf wordt de realisering van het project getoetst aan het hiervoor relevante ruimtelijke 

ordeningsbeleid voor zover planologisch / ruimtelijk van belang. 

 

beleidskader    beleidsdoelstelling  afweging en conclusie   

Rijk   

Structuurvisie 

Infrastructuur 

en Ruimte 

(SVIR, 2012) 

 

Duurzaamheids‐ 

ladder   

(artikel 3.1.6 lid 2 Bro) 

 

Nieuwe  ontwikkelingen 

zoveel  mogelijk  aansluiten 

op bestaande bebouwing en 

infrastructuur.   

 

Stedelijke  ruimte  optimaal 

benutten   

 

Het  planvoornemen  past  binnen  het  rijksbeleid. 

Het  beleid  van  het  Rijk,  de  provincie  en  de 

gemeente vormen vormt geen belemmering voor 

de  beoogde  ontwikkeling.  Hieraan  liggende 

volgende overwegingen ten grondslag. 

De beoogde woningbouw vindt plaats binnen het 

bestaand  bebouwd  gebied  en  op  gronden  waar 

reeds woningbouw is toegestaan.   

Zoals  in  paragraaf  1.3  al  aangegeven  is  bij 

voorliggend  plangebied  in  het  bestemmingsplan 

Buiten  de  Veste  (2006)  rekening  gehouden  met 

vrijstaande  woningen.  Op  basis  van  het 

verkavelingsplan zouden dit er maximaal 5 kunnen 

zijn. 

De  totale  woningbouwcapaciteit  bedraagt  in 

voorliggend  bestemmingsplan  maximaal  11 

woningen. De beoogde ontwikkeling  zorgt voor 6 

woningen  extra  ten  opzichte  van  de 

oorspronkelijke  hier  op  grond  van  het 

bestemmingsplan Buiten de Veste (2006) beoogde 

capaciteit. 

 

Het met deze ontwikkeling gepaard gaande extra 

aantal  woningen  wordt  gecompenseerd  in  de 

tweede  fase van de woonwijk. Daartoe wordt het 

bestemmingsplan Buiten de Veste 2 (vastgesteld in 

2013)  herzien:  de  maximaal  toegestane 

woningcapaciteit  wordt  in  die  herziening 

verlaagd.  Hiervoor  wordt  een  afzonderlijke 

planologische procedure  gevoerd  (gelijktijdig met 

die voor het voorliggende bestemmingsplan).   
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Provincie 

Structuurvisie 

Ruimtelijke ordening 

Noord‐Brabant (2011)

 

Verordening ruimte 

Noord‐Brabant 

 

 

Concentratie verstedelijking.

 

Inspelen  op  demografische 

ontwikkelingen. 

 

Zorgvuldig ruimtegebruik. 

 

Bestemmingsplannen  die 

voorzien  in  een  stedelijke 

ontwikkeling  zijn  uitsluitend 

gelegen  in  bestaand 

stedelijk gebied of in kernen 

in het landelijk gebied. 

 

Woningbouw  dient 

regionaal  te  worden 

afgestemd  en  aansluiten  op 

de afspraken genoemd in de 

gemeentelijke 

woningbouwplanning. 

 

Met  voorliggend  bestemmingsplan  wordt 

aangesloten op de actuele marktvraag / ‐behoefte 

naar specifieke vormen van wonen. 

 

Voorts  past  de  ontwikkeling  binnen  de  regionale 

woningbouwafspraken  en  de  gemeentelijke 

woningbouwplanning. Het  totaal aantal woningen 

in  de  woonwijk  Buiten  de  Veste  neemt  immers 

niet  toe.  De  extra woningen  in  het  voorliggende 

bestemmingsplan  worden  daartoe  via  een 

afzonderlijke herziening van het bestemmingsplan 

Buiten  de  Veste  2  in  mindering  gebracht  (zie 

paragraaf 1.1).   

Gemeente   

Steenbergen 

Gemeentelijke 

woningbouwplanning 

Bestemmingsplannen: 

‐ Buiten de Veste; 

‐ Buiten de Veste 2; 

 

 

Handhaven  maximaal 

toegestane aantal woningen 

in Buiten de Veste. 

Als  zodanig  is  sprake  van  zorgvuldig  ruimte 

gebruik. 

2.2    Toetsing aan sectorale en omgevingsaspecten 
 

aspect 

 

beoordelingsaspect    afweging en conclusie   

Water  Watertoets: 

overleg  voeren  (c.q. 

resultaten  overleg)  met  de 

waterbeheerder  over  het 

ruimtelijke  planvoornemen 

op  basis  van  een 

waterparagraaf. 

 

Het aspect water vormt geen belemmering voor de 

beoogde  ontwikkeling.  De  ontwikkeling  zorgt  niet 

voor  extra  verharding  ten  opzichte  van  de  huidige 

planologische  situatie.  De  ontwikkeling  impliceert 

weliswaar  extra  woningen  (en  daarmee  extra 

verharding)  in  het  voorliggende  plangebied,  maar 

dit wordt met  een  flankerende  herziening  van  het 

bestemmingsplan Buiten de Veste 2 gecompenseerd 

binnen  de  woonwijk  (zie  paragraaf  1.1).  De 

ontwikkeling voorziet daarnaast niet  in de realisatie 

of het dempen van water, en de ontwikkeling wordt 

niet  gerealiseerd  in  de  dichte  nabijheid  van 

oppervlaktewater.   

 

De Oost‐Havendijk  is een boezemwaterkering en  is 

door het Waterschap Brabantse Delta  aangewezen 
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als  regionale  waterkering.  De  keurzone  van  deze 

waterkering  valt  niet  binnen  de  grenzen  van  dit 

bestemmingsplan en de waterkering vormt dan ook 

geen belemmering.   

Bodem  Bodemkwaliteit  dient 

voldoende  te  zijn  voor 

beoogde functie 

 

Functie mag geen bedreiging 

vormen voor bodemkwaliteit

De  bodemkwaliteit  vormt  geen  belemmering  voor 

de  beoogde  ontwikkeling.  Voor  de  locatie  is  een 

actualiserend  bodemonderzoek  uitgevoerd  door 

Milon  experts  in bodem,  ruimte  en milieu. Uit het 

onderzoek is het volgende geconcludeerd. 

 

Tijdens  de  veldwerkzaamheden  zijn  in  de 

bovengrond geen bijzonderheden waargenomen die 

duiden  op  een  mogelijke  verontreiniging  van  de 

bodem.  Er  is  geen  asbestverdacht  materiaal 

aangetroffen.  Wat  betreft  de  milieuhygiënische 

bodemkwaliteit  zijn  er  dan  ook  geen 

belemmeringen  voor  het  huidige  en  toekomstige 

gebruik. 

Het  onderzoek  is  opgenomen  in  bijlage  1  bij  deze 

toelichting. 

Archeologie   

en overige 

cultuurhistorische 

waarden 

Voldoen  aan  het  voor  de 

ontwikkeling  geldende 

archeologie beleid. 

 

cultuurhistorisch karakter op 

gebiedsniveau  behouden  en 

versterken 

 

In  het  kader  van  het  bestemmingsplan  Buiten  de 

Veste  is  aangetoond  dat  er  geen  sprake  is  van 

archeologische (verwachtings)waarden, vondsten en 

waarnemingen en dat archeologisch onderzoek niet 

nodig  is.  Sindsdien  zijn  ten  aanzien  hiervan  geen 

gewijzigde  omstandigheden  of  inzichten. Mochten 

er  desondanks  tijdens  de  uitvoering  toch 

archeologische  vondsten worden  gedaan  dan  is  er 

sprake van een wettelijke meldingsplicht ex. artikel 

53 van de Monumentenwet 1988 en zal als zodanig 

ook (moeten) worden gehandeld. 

 

In en  in de directe omgeving  van de projectlocatie 

zijn  geen  monumenten  en  overige 

cultuurhistorische waarden aanwezig. 

Ecologie / natuur  Natuurbeschermingswet 

1998:   

Natura 2000 

 

Ecologische  Hoofdstructuur 

(EHS) 

 

Flora‐ en faunawet 

Er vindt geen wezenlijke en voor ecologie en natuur 

relevante wijziging plaats. Sprake is en blijft van een 

woonfunctie.  Het  woningaantal  in  de  woonwijk 

neemt niet toe  (zie ook paragraaf 2.1). Daarom zijn 

geen extra effecten op de omgeving te verwachten.

Gezien  het  feit  dat  er  geen  sprake  is  van  extra 

verkeersgeneratie  in  zijn  totaliteit  van  het  plan 

Buiten  de  Veste  voorziet  het  plan  dan  ook  niet  in 

toename  van  stikstofdepositie  op  omliggende 

habitattypen. Significant negatieve effecten worden 

op basis van deze analyse uitgesloten. 

Ook  is  in  het  kader  van  de  geldende 

bestemmingsplannen  voor  de woonwijk  Buiten  de 

Veste  reeds  aangetoond  en  geconcludeerd  dat  er 

wat betreft ecologie en natuur geen belemmeringen 

zijn. Wel moet worden voldaan aan het principe van 

zorgvuldig handelen zoals vastgelegd in de Flora‐ en 
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faunawet.  Broedvogels  mogen  niet  worden 

verstoord.  Dit  kan  bijvoorbeeld  door  de 

werkzaamheden  buiten  het  broedseizoen  op  te 

starten  en/of  door minimaal  50 m  rond  een  nest 

geen werkzaamheden uit te voeren.   

Verkeer en 

parkeren 

Jurisprudentie: goede 

ruimtelijke ordening 

 

Kwaliteit  van  de 

bereikbaarheid  voor  de 

verschillende 

vervoersmodaliteiten 

 

Goede  verkeersafwikkeling 

op kruispuntniveau. 

 

Voldoende 

parkeergelegenheid 

 

 

Er  vindt  geen  wezenlijke  en  voor  verkeer  en 

parkeren  relevante  wijziging  plaats.  Sprake  is  en 

blijft van een woonfunctie. Het woningaantal  in de 

woonwijk neemt niet toe (zie ook paragraaf 2.1). Er 

is dan ook geen toename van de verkeersgeneratie 

en  de  effecten  daarvan  op  de  omgeving  te 

verwachten.  Ook  de  ontsluiting  en  bereikbaarheid 

van  het  plangebied  voor  verschillende 

vervoersmodaliteiten  (wijze  van  vervoer)  blijft 

ongewijzigd en is goed te noemen.   

 

Voor  twee‐onder‐één‐kap  en  vrijstaande woningen 

geldt een parkeernorm van 2,0 per woning. Het plan 

moet minimaal voorzien in 22 parkeerplaatsen.   

Per woning wordt  ten minste één parkeerplaats op 

eigen  terrein  gerealiseerd.  Op  basis  van  het 

programma  betekent  dit  dat  minimaal  11 

parkeerplaatsen  op  eigen  terrein  worden 

gerealiseerd. Aan de aangrenzende  straten worden 

langs parkeerplaatsen gerealiseerd.   

 

In  de  regels  is  geborgd  dat  een 

omgevingsvergunning  voor  bouwen  alleen  wordt 

afgegeven  als  voorzien  wordt  in  voldoende 

parkeerplaatsen. 

Wegverkeers‐ 

lawaai 

Voldoen  aan  Wet 

geluidhinder  c.q.  wettelijke 

geluidseisen  (akoestisch 

onderzoek en geluidwerende 

maatregelen). 

Binnen het plangebied worden geen nieuwe wegen 

of wegreconstructies mogelijk gemaakt.   

Milieuhinder:  relatie 

met 

omliggende 

(bedrijfs)functies 

Voldoen  aan  wettelijke 

milieueisen  (onderzoek  en 

maatregelen)  indien  er 

sprake  is  van  een 

milieuhinderlijke  en/of 

milieugevoelige functie 

Er  is  geen  sprake  van  een  functiewijziging.  De 

woonfunctie  blijft  gehandhaafd  op  exact  dezelfde 

locaties  en  te midden  van  een woonomgeving. De 

afstand  tot  milieuhinderlijke  functies  (waaronder 

het bedrijventerrein Reinierpolder) blijft ongewijzigd 

en  voldoet  ruimschoots  aan  de  daarvoor  geldende 

richtafstanden. 

Externe veiligheid  Waarborgen  veiligheid  van 

nieuwe  (beperkt)  kwetsbare 

objecten. 

 

Voldoen  aan 

veiligheidsnormen  indien 

sprake  van  risicovolle 

functies of 

activiteiten: 

‐  vervoer  gevaarlijke  stoffen 

Het  aspect  externe  veiligheid  vormt  geen 

belemmering  voor  de  beoogde  ontwikkeling.  De 

aanwezige transportassen binnen de gemeente, o.a. 

de  toekomstige  A4  en  de  binnen  de  gemeente 

aanwezige  Bevi‐inrichtingen  liggen  op  een  zodanig 

ruime  afstand  van  het  plangebied  dat  dit  geen 

invloed  heeft  op  de  realisering  van  de  aangepaste 

plannen.  In het kader van de vaststelling Buiten de 

Veste 2 is reeds aangetoond dat voldaan wordt aan 

de normen voor het plaatsgebonden risico en dat de 
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over wegen, spoor, water of 

via leidingen; 

‐  bedrijven  in  de  directe 

omgeving  waar  activiteiten 

plaatsvinden  die  gevolgen 

hebben 

voor  de  externe  veiligheid 

waaronder 

Bevi‐inrichtingen). 

waarden  van  het  groepsrisico  onder  de 

oriënterende waarde blijft, waardoor voldaan wordt 

aan  de  beleidseisen  vastgelegd  door  de 

gemeenteraad  in de beleidsnota  externe  veiligheid 

van 1 maart 2012. 

Luchtkwaliteit  Voldoen  aan  de  geldende 

grenswaarden 

luchtkwaliteitseisen  Wet 

milieubeheer 

 

AmvB  'Niet  in  betekenende 

mate'  (Besluit  NIBM)  en  de 

ministeriële  regeling  NIBM 

(Regeling NIBM) 

Er  is  per  saldo  geen  sprake  van  de  realisatie  van 

extra  woningen  of  andere  functies.  Ten  gevolge 

hiervan  worden  dan  ook  geen  extra 

voertuigbewegingen  voorzien.  Derhalve  draagt  de 

ontwikkeling  niet  in  betekenende mate  bij  aan  de 

luchtkwaliteit.  In  het  kader  van  een  goede 

ruimtelijke  ordening  is  met  behulp  van  de  NSL 

monitoringstool  onderzocht  wat  de  luchtkwaliteit 

ter plaatse is in de huidige situatie. Hieruit blijkt dat 

de  luchtkwaliteit  langs de maatgevende weg  in de 

nabijheid  van  het  plangebied,  zijnde  de  N257 

(Zeelandweg‐Oost)  ruimschoots  voldoet  aan  de 

grenswaarden.  Ter  plaatse  is  dan  ook  sprake  van 

een  acceptabel  woon‐  en  leefklimaat.  Het  aspect 

luchtkwaliteit  vormt  geen  belemmering  voor  de 

ontwikkeling. 

Leidingen en 

telecomver‐ 

bindingen 

In  het  bestemmingsplan 

waarborgen  van  belangen 

van  in  en/of  in  de  directe 

omgeving  aanwezige 

planologisch  relevante 

leidingen, 

hoogspanningslijnen, 

straalpaden  of 

telecomverbindingen. 

 

Ten aanzien van de belangen 

van  planologisch 

niet‐relevante  kabels  en 

leidingen  (zoals 

rioolleidingen,  leidingen 

nutsvoorzieningen, 

drainageleidingen) moet aan 

het  KLIC  worden  gemeld 

waar  en  wanneer  wordt 

gegraven.   

Dit  aspect  levert  geen  belemmering  op  voor  de 

beoogde  ontwikkeling.  In  het  plangebied  zijn  geen 

planologisch  relevante  leidingen, 

hoogspanningslijnen,  straalpaden  of 

telecomverbindingen  waarmee  bij  de 

planontwikkeling rekening moet worden gehouden.

 

Tenminste  drie  werkdagen  voor  de  aanvang  van 

graafwerkzaamheden  wordt  bij  het  KLIC  gemeld 

waar en wanneer wordt gegraven. 

2.3    Financiële uitvoerbaarheid 

kader  beoordelingsaspect    afweging en conclusie   

Wet  ruimtelijke 

ordening 

 

Aantonen  financiële 

uitvoerbaarheid. 

 

Alle gronden in het plangebied zijn in eigendom van 

de  gemeente  en/of  zijn  door  de  gemeente  als 

bouwrijpe  grond  doorverkocht  overeenkomstig  de 
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Grondexploitatiewet 

(Grex‐wet) 

Verplicht kostenverhaal door 

de  gemeente.  De  gemeente 

legt  dit  vast  in  een 

exploitatieplan.  Een 

exploitatieplan  is  niet  nodig 

indien  anderszins  in  het 

kostenverhaal  wordt 

voorzien (overeenkomst met 

alle  grondeigenaren  in  het 

projectgebied  of  volledig 

grondeigendom).   

 

in  dit  bestemmingsplan  opgenomen/geregelde 

ontwikkelingen.  Kostenverhaal  vindt  plaats  via  de 

gronduitgifte.  Een  exploitatieplan  is  dan  ook  niet 

noodzakelijk. Het plan is financieel uitvoerbaar. 

2.4    Betrokkenheid bestuursorganen en maatschappelijke organisaties 

kader  beoordelingsaspect    afweging en conclusie   

Wet  ruimtelijke 

ordening 

 

Besluit  ruimtelijke 

ordening,  artikel 

3.1.1. en 3.8. 

Inzicht  geven  in  de  wijze 

waarop  maatschappelijke 

organisaties  en  burgers  zijn 

betrokken  bij  de 

planvoorbereiding. 

 

Resultaten  vooroverleg  ex. 

artikel 3.1.1. Bro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzagelegging ontwerp‐

bestemmingsplan  (artikel 

3.8 Bro) 

Tijdens  een  tweetal  inloopavonden op  13  augustus 

2015  en  18  februari  2016  is  aan  omwonenden  de 

mogelijkheid  geboden  kennis  te  maken  met  de 

plannen onder de naam Tussen Dijk en Bastion. Van 

de tweede inloopavond is een nieuwsbrief opgesteld 

die onder de omwonenden  is  verspreid  (zie bijlage 

2).   

 

De gemeente kan met behulp van een formulier een 

ruimtelijk  plan  elektronisch  toezenden  aan  de 

Provincie  Noord‐Brabant.  De  gemeente  ontvangt 

vervolgens  via  de  e‐mail  een  afschrift  van  de 

inventarisatie van de ruimtelijke aspecten, waarmee 

het wettelijk  vooroverleg  is  afgerond.  In  het  kader 

van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit 

ruimtelijke  ordening,  is  het  concept 

ontwerpbestemmingsplan  op  7  april  2016  door 

middel van het formulier elektronisch aangemeld bij 

de  provincie  Noord‐Brabant.  De  provincie  heeft 

hierop gereageerd dat er geen aanleiding  is  tot het 

maken  van opmerkingen. Het wettelijk  vooroverleg 

kan als afgerond worden beschouwd. 

 

Het  concept  ontwerpbestemmingsplan  is  in  het 

kader van het wettelijk vooroverleg ook voorgelegd 

aan Waterschap Brabantse Delta. 

 

Het  ontwerpbestemmingsplan  heeft  vanaf  9  juni 

2016 zes weken ter  inzage gelegen  in het kader van 

de  vaststellingsprocedure. Binnen deze  termijn  kon 

een ieder zijn of haar zienswijzen kenbaar maken. Bij 

de  gemeente  zijn  gedurende  deze  periode  16 

zienswijzen  ingediend.  De  samenvatting  en 

beantwoording  hiervan  is  opgenomen  in  de  Nota 

van  Zienswijzen  in  bijlage  3.  Naar  aanleiding    van 

de  zienswijzen  zijn  de  toelichting,  regels  en 
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verbeelding op de volgende punten aangepast: 

‐  er  worden  geen  woningen  in  de  waterkering 

mogelijk  gemaakt;  de  waterkering  maakt  geen 

onderdeel  uit  van  het  plangebied  en  het  totaal 

aantal wooneenheden wordt  teruggebracht  van  22 

naar  11;  de  dubbelbestemming  'Waterstaat  ‐

Waterkering' vervalt; 

‐  er  worden  enkel  vrijstaande  en 

twee‐onder‐een‐kap woningen mogelijk gemaakt; de 

mogelijkheid  om meer  aaneengebouwde woningen 

(rijwoningen) te realiseren, vervalt. 

 

Daarnaast  is ambtshalve besloten om het plangebie 

daan de noordoostzijde aan  te  laten  sluiten op het 

plangebied van het plan  'Bastion 2'. De plangrens  is 

op dit punt aangepast. 
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               bijlagen                                               
bij de toelichting
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Bijlage 1    Actualiserend bodemonderzoek aan Oost‐Havendijk 
ong. te Steenbergen, 21 maart 2016, Milon projectnummer: 
20121278‐1 
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1. Inleiding 

1.1. Opdrachtverlening 

 

Op 1 maart 2016 heeft MILON bv te Schijndel schriftelijk opdracht gekregen van  

de heer K. Kerstens, namens de gemeente Steenbergen, voor het uitvoeren van een 

actualiserend bodemonderzoek. De onderzoekslocatie is gelegen aan Oost-Havendijk ong.  

te Steenbergen. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden met als leidraad het 

onderzoeksprotocol NEN 5740. 

1.2. Aanleiding 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het actualiserend bodemonderzoek wordt gevormd 

door de voorgenomen herontwikkelingen en de bouwplannen ter plaatse van de locatie. 

1.3. Doel 

 

Het doel van het actualiserend bodemonderzoek is het bepalen van de huidige kwaliteit van 

de bovengrond als actualisatie van eerder uitgevoerd bodemonderzoek. 

1.4. Betrouwbaarheid 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek”, versie 3.3, d.d. 12-12-2013. MILON bv is gecertificeerd 

volgens dit procescertificaat. 

 

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd. MILON bv is geen eigenaar van de 

onderzoekslocatie en financieel niet gelieerd aan de opdrachtgever. 

 

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 

opgestelde normen en richtlijnen uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een 

bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal 

boringen en analyses worden uitgevoerd. Daarom kan niet geheel uitgesloten worden dat er 

op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. 

MILON bv acht zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) 

schade. 
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2. Vooronderzoek 

2.1. Algemeen 

 

Voor de uitvoering van het vooronderzoek is gebruik gemaakt van de NEN 5725 (strategie 

voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek). Het 

vooronderzoek is gebaseerd op de eerder uitgevoerd bodemonderzoeken door MILON en 

DHV. Deze onderzoeken zijn opgenomen in bijlage 7. Sinds het laatste onderzoek heeft de 

locatie braak gelegen en behoudens maaionderhoud heeft er geen enkele activiteit op de 

kavel plaatsgevonden.   

 

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is een terreininspectie uitgevoerd. In de hierna 

volgende paragrafen worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. 

2.2. Huidig bodemgebruik 

 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan het Oost-Havendijk ong. ten noordwesten van het 

centrum van Steenbergen, in de wijk Buiten de Veste. De locatie betreft een braakliggend 

terrein en er is geen bebouwing en geen verharding aanwezig. De locatie is kadastraal 

bekend als gemeente Steenbergen, sectie E met nummer 713. De oppervlakte van de 

locatie bedraagt circa 5.110 m2. In figuur 1 is een overzichtsfoto van de onderzoekslocatie 

weergegeven. 

 

 
Figuur 1: overzichtsfoto onderzoekslocatie.           Bron: MILON bv
  

Op de onderzoekslocatie vinden geen bodembedreigende bedrijfsactiviteiten plaats. Ook zijn 

geen verdachte locaties, zoals bijvoorbeeld boven- en/of ondergrondse brandstoftanks of 

ophooglagen aanwezig. 

 

Enige honderden meters ten zuidwesten van de locatie bevindt zich de provinciale weg 

N257. Ongeveer 50 meter ten westen bevindt zich de Oude Tonge. Ten zuidwesten ligt de 

openbare weg Oost-Havendijk. Rondom de onderzoekslocatie is een nieuwbouwwijk 

gerealiseerd en in aanbouw. De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven 

op de topografische overzichtskaart in bijlage 1 en de luchtfoto in figuur 2. Voor een indruk 

van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar de situatietekening in bijlage 2. 
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Figuur 2: Globale ligging onderzoekslocatie.     Bron: MILON bv/Google Maps 

2.3. Voormalig bodemgebruik 

 

Volgens de Grote Historische topografische Atlas van Noord-Brabant was de 

onderzoekslocatie in het verleden in gebruik voor agrarische doeleinden. In de directe 

omgeving was naast graslanden ook enige bebouwing aanwezig, waarschijnlijk boerderijen. 

Onlangs, na 2012, is in de omgeving van de onderzoekslocatie een woonwijk gerealiseerd. 

 

Andere topografische atlassen laten zien dat het gebruik niet noemenswaardig gewijzigd is. 

Naar informatie van de gemeente Steenbergen is de onderzoekslocatie rond 1870 tijdelijk 

gebruikt als vloeiveld van de nabij gelegen voormalige suikerfabriek. Vóór 2012 heeft een 

gedeelte van de onderzoekslocatie of de percelen rondom de onderzoekslocatie gediend 

voor de opslag van grond, afkomstig van nieuwbouwwerkzaamheden in de directe 

omgeving. De huidige bebouwing in de omgeving is vanaf omstreeks 2004 gerealiseerd. 

Voor zover bekend zijn op de locatie geen brandstoftanks of andere verdachte locaties 

aanwezig geweest. Tevens blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie voor zover 

bekend geen ophooglagen aanwezig zijn en dat de locatie vanuit het verleden niet 

asbestverdacht is. Tevens zijn er geen aanwijzingen voor archeologische kenmerken of 

conventionele explosieven. 

2.4. Toekomstig bodemgebruik 

 

De onderzoekslocatie heeft een woonbestemming. Op de onderzoekslocatie zullen woningen 

worden gerealiseerd. Over het toekomstige gebruik is verder niets bekend. 
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2.5. Bodemopbouw en geohydrologie 

 

Het onderzoeksterrein heeft een hoogteligging van circa 1 m+NAP. De gegevens van de 

bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn verkregen uit de TNO-

grondwaterkaart. De bodemopbouw is in grote lijnen als volgt: 
 

Deklaag 

Vanaf maaiveld tot circa 20 m-mv is een deklaag aanwezig van klei en veen met sterk 

slibhoudende en grofkorrelige lagen (Westland formatie). 

 

Eerste watervoerend pakket 

Onder deze deklaag tot circa 38 m-mv bevindt zich het eerste watervoerend pakket dat 

voornamelijk uit matig fijn tot matig grof zand bestaat (formatie van Twente). 
 

Scheidende laag 

Vanaf circa 38 m-mv tot circa 60 m-mv bevindt zich een scheidende laag die voornamelijk 

uit fijne leemhoudende zanden en kleilagen bestaat (formatie van Kedichem en Tegelen). 
 

Grondwater 

De stromingsrichting van het 1ste watervoerende pakket is regionaal noordwestelijk gericht. 

Naar opgave van de provincie Noord-Brabant ligt het onderzoeksgebied niet in een 

grondwaterbeschermingsgebied. Op de onderzoekslocatie wordt voor zover bekend geen 

grondwater onttrokken. Het aanwezig zijn van ongeregistreerde onttrekkingen in de directe 

omgeving is niet bekend en wordt derhalve niet uitgesloten.  

2.6. Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 

 

De onderzoekslocatie in onderhavig rapport maakt onderdeel uit van de onderzoekslocatie 

in eerder uitgevoerde onderzoeken. Hieronder zijn de resultaten samengevat. 

 

Verkennend bodemonderzoek Oosthavendijk te Steenbergen, DHV, kenmerk 

EdV/HD/AmB/RME-2436, november 2004 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de bestemmingsplanwijziging voor 

het gebied Buiten de Veste. Aangezien de locatie in gebruik is geweest als vloeiveld van de 

suikerfabriek is de locatie onderzocht als verdachte locatie. Uit de analyseresultaten blijkt 

dat in de boven- en ondergrond maximaal overschrijdingen van de streefwaarde van PAK 

zijn aangetroffen. In het grondwater zijn zwakke tot sterke overschrijdingen met zware 

metalen aangetroffen. Aangezien dit vaker in de regio wordt aangetroffen wordt nader 

onderzoek niet noodzakelijk geacht. De milieuhygiënische bodemkwaliteit levert geen 

belemmeringen op voor het beoogde gebruik van de locatie als woonbestemming. Ten 

aanzien van het grondwater dienen gebruiksbeperkingen opgesteld te worden. 

 

Actualiserend bodemonderzoek Buiten de Veste te Steenbergen, MILON bv, kenmerk 

20111223, mei 2011 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de herontwikkeling van de locatie. Op 

basis van het vooronderzoek werd geen bodemverontreiniging verwacht. Daarom is de 

locatie onderzocht als onverdachte locatie en is alleen de bovengrond onderzocht. 

Analytisch is in de bovengrond plaatselijk een licht verhoogde concentratie PCB 

aangetroffen. De overige onderzochte parameters zijn in geen van de mengmonsters in 

verhoogde concentraties aangetroffen. Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van 

de bodemkwaliteit van de bovengrond van de onderzoekslocatie. De milieuhygiënische 
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bodemkwaliteit levert geen belemmeringen op voor het beoogde gebruik van de locatie als 

woonbestemming. 

Verkennend bodemonderzoek Oosthavendijk te Steenbergen, MILON bv, kenmerk 

20121278, mei 2012 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de herontwikkeling van de locatie. Op 

basis van het vooronderzoek werd geen bodemverontreiniging verwacht. Daarom is de 

locatie onderzocht als onverdachte locatie. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de boven- 

en ondergrond geen bijzonderheden waargenomen die duiden op een mogelijke 

verontreiniging. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Analytisch zijn in de 

bovengrond plaatselijk licht verhoogde concentraties kobalt en kwik aangetroffen. In de 

ondergrond zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen. In het mengmonster van de 

bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie in onderhavig rapport zijn geen verhoogde 

gehalten aangetroffen. Analytisch zijn in het grondwater licht verhoogde concentraties 

barium, kobalt en kwik aangetroffen. De overige onderzochte parameters zijn niet in 

verhoogde concentraties aangetroffen. Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van 

de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie. Wat betreft de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit bestond er geen belemmering voor het huidige en toekomstige gebruik van 

de locatie. Vervolgonderzoek naar de licht verhoogde concentraties wordt niet zinvol geacht. 

2.7. Financieel/juridisch 

 

Op het perceel hebben, voor zover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de 

bodem verontreinigd is geraakt. 

2.8. Conclusie en hypothese 

 

De onderzoekslocatie is altijd braakliggend en onbebouwd en onverhard geweest. Op basis 

van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken zijn in de grond en het grondwater geen 

noemenswaardige verontreinigingen aanwezig. 

 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek wordt er op de onderzoekslocatie geen 

noemenswaardige bodemverontreiniging verwacht. Daarom kan conform NEN 5740 

uitgegaan worden van een zogenaamde onverdachte locatie.  

 

Aldus is de volgende hypothese opgesteld: 

 

‘onverdachte locatie’. 
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3. Uitvoering bodemonderzoek 

3.1. Onderzoeksstrategie 

 

Op basis van het vooronderzoek en gestelde hypothese is het actualiserend 

bodemonderzoek uitgevoerd met als leidraad het onderzoeksprotocol NEN 5740, 

onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV), waarbij alleen de bovengrond 

wordt onderzocht. Het aantal te verrichten boringen en de te analyseren grondmonsters is 

vastgesteld op basis van de totale oppervlakte van de onderzoekslocatie (5.110 m2).  

3.2. Veldwerkzaamheden 

 

Op 10 maart 2016 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer B. (Ben) Brouwer, 

erkend en ervaren veldwerker en medewerker van Terra Milieu (zie bijlage 6). Tijdens het 

veldwerk is eerst een inspectie van het terrein uitgevoerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden 

opgemerkt die op een mogelijke bodemverontreiniging duiden. Vervolgens zijn de volgende 

werkzaamheden uitgevoerd: 

 het plaatsen van 16 handboringen tot een diepte van 0,5 m-mv (boring 01 t/m 16); 

 het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond per 0,5 meter 

of gelijkwaardige laag. 

3.3. Zintuiglijke waarnemingen 

 

Ter plaatse is geen verharding aanwezig. De bovengrond bestaat overwegend uit matig 

zandige klei met resten wortels. Zintuiglijk zijn geen bijmengingen waargenomen of 

waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Specifiek wordt 

vermeld dat er geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen. 

 

Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt 

verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. 

3.4 Laboratoriumwerkzaamheden 

 

De grondmonsters zijn ter analyse aangeboden aan Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. 

Eurofins Analytico B.V. is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd ISO/IEC 

17025 en erkend door het Ministerie van IenM voor de 'Analyse milieuhygiënisch 

bodemonderzoek' (AS3000) en voor de 'Analyse van bouwstoffen' (AP04).  

Van de in het veld genomen en separaat verpakte grondmonsters is in het laboratorium één 

mengmonsters samengesteld. In tabel 1 zijn de individuele grondmonsters en de zintuiglijke 

waarnemingen in het mengmonster weergegeven. 

 

Tabel 1: Monstersamenstelling en zintuiglijke waarnemingen. 
Analyse- 
monster 

Monstertraject 
(m -mv) 

Deelmonsters Opmerkingen / veldwaarnemingen 

mm1 0,00 - 0,50 06.1 + 08.1 + 10.1 + 12.1 + 14.1  - 

mm2 0,00 – 0,50 01.1 + 03.1 + 05.1 + 07.1 + 09.1 - 

 - : geen bijzonderheden waargenomen. 

 

De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op een standaardpakket voor grond (bestaande 

uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, lood, zink, PAK, PCB, 

minerale olie, lutum en organische stof). Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5. 
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4. Interpretatie en toetsing 

4.1. Wijze van beoordeling en toetsing 

 

De beoordeling en interpretatie van de analyseresultaten van de grond geschiedt op basis 

van respectievelijk het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 

per 1 juli 2013. In deze beleidstukken wordt onderscheid gemaakt in twee verschillende 

toetsingsniveaus: 

 het toetsingsniveau waarbij sprake is van een duurzame en goede bodemkwaliteit waarbij 

geen noemenswaardige risico’s bestaan voor het ecosysteem en er geen sprake is van 

belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld 

door de achtergrondwaarde (AW); 

 het toetsingsniveau dat aangeeft waarboven ernstige vermindering of dreigende 

vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, 

dier en plant. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld door de interventiewaarde (I). 
 

De interpretatie en toetsing heeft plaatsgevonden middels de Bodem Toets en 

Validatieservice (BoToVa-service) van Rijkswaterstaat. De BoToVa is het instrument dat de 

toetsingsregels uit de bodemwetgeving vanuit het Rijk op digitale wijze toegankelijk maakt 

voor applicaties van gebruikers die de toetsing aan bodemnormen uitvoeren. MILON bv voert 

de toetsing uit middels de applicatie Terra Index welke wordt beheerd door I.T. Works te 

Delft. De analyseresultaten (oftewel meetwaarden) van de grond zijn getoetst aan testcode 

T12 (Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb). Voordat de meetwaarden van grond 

kunnen worden getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden dienen deze op basis 

van het lutum- en/of organischestofgehalte van de bodem gecorrigeerd te worden naar 

gestandaardiseerde waarden (GSSD). Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt 

voor grond en grondwater een indexwaarde berekend (Index = (GSSD - AW) / (I - AW)). Is 

deze indexwaarde voor een parameter groter dan 1,0 is sprake van een ernstig 

bodemverontreiniging. Als de waarde groter is dan 0,5 dan bestaat er een vermoeden dat er 

een ernstige bodemverontreiniging aanwezig is. Nader onderzoek is in deze situatie vaak 

wenselijk/noodzakelijk. Met spreekt dan van matig verontreinigd (voormalige tussenwaarde). 

In tabel 2 is weergeven wat deze indexwaarde voor de grond betekend en hoe 

overschrijdingen worden weergeven in de toetsingstabellen. 
 

Tabel 2: Toetsingsniveaus en weergave in tabellen 

index- 
waarde 

betekenis weergave in 
tabellen 

<0 
Niet verontreinigd (schoon). 
Het concentratieniveau van de parameter geeft aan dat sprake is van een 
goede bodemkwaliteit. Er is geen sprake van een verontreiniging.  

- 

>0 <0,5 

Licht verontreinigd. 
Het concentratieniveau van de parameter is hoger dan de achtergrond- of 
streefwaarde. Ondanks de lichte verhoging kan voor de parameter uitgegaan 
worden van verwaarloosbare risico's.   

>AW en < I 

>0,5 <1,0 

Matig verontreinigd. 
Het concentratieniveau van de parameter is dermate verhoogd dat het 
vermoeden bestaat dat er een ernstige bodemverontreiniging aanwezig is. 
Nader onderzoek is wenselijk/noodzakelijk. 

Index >0,5 

>1,0 

Ernstig verontreinigd. 
Voor de parameter is sprake van een ernstige vermindering of dreigende 
vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, 
plant of dier.  

>I 

 

Opgemerkt wordt dat de normen voor barium in grond zijn ingetrokken. Gebleken is dat de 

interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem 
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voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde barium gehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het 

bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor 

barium van 625 mg/kg ds. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier 

onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen. 

4.2. Toetsing van de analyseresultaten 

 

De toetsing van de analyseresultaten voor de grond is weergegeven in bijlage 4. Een 

samenvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 3. In deze tabel zijn uitsluitend de 

verhoogde parameters weergegeven.  

 

Tabel 3: Toetsing van de analyseresultaten (grond) 
Analyse- 
monster 

Monstertraject 
(m -mv) 

Deelmonsters > AW en <= I > I Index >0,5 

mm1 0,00 - 0,50 06.1 + 08.1 + 10.1 + 
12.1 + 14.1 

- - - 

mm2 0,00 - 0,50 01.1 + 03.1 + 05.1 + 
07.1 + 09.1 

- - - 

-: geen gehalte hoger dan de betreffende toetsingswaarde; 

>AW en <=I: de concentratie is hoger dan de achtergrondwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd); 

>I: de concentratie is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd); 

Index >0,5: berekend door (Gestandaardiseerde waarde - AW) / (I - AW). 
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5. Samenvatting en conclusies 

 

Door MILON bv te Schijndel is in opdracht van de heer K. Kerstens, namens de gemeente 

Steenbergen, in maart 2016 een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd. Alleen de 

bovengrond is onderzocht. De onderzoekslocatie is gelegen aan de Oost-Havendijk ong. te 

Steenbergen. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herontwikkeling 

en de bouwplannen ter plaatse van de locatie, met als leidraad het onderzoeksprotocol  

NEN 5740. Hieronder zijn de onderzoeksresultaten samengevat. 

 

Vooronderzoek 

De onderzoekslocatie is altijd braakliggend en onbebouwd en onverhard geweest. Op basis 

van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken zijn in de grond en het grondwater geen 

noemenswaardige verontreinigingen aanwezig. Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek 

wordt er op de onderzoekslocatie geen noemenswaardige bodemverontreiniging verwacht. 

Daarom kan conform NEN 5740 uitgegaan worden van een zogenaamde onverdachte 

locatie. De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 5.110 m2.  

 

Onderzoeksresultaten 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bovengrond geen bijzonderheden waargenomen 

die duiden op een mogelijke verontreiniging van de bodem. Er is geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. In tabel 4 zijn de analyseresultaten samengevat.  

 

Conclusie en aanbevelingen 

Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. Er zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen. Wat betreft de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit bestaat er ons inziens geen belemmering voor het huidige 

en toekomstige gebruik van de locatie. 

 

Vervolgonderzoek wordt niet zinvol geacht. Dit verkennend bodemonderzoek is geen 

bewijsmiddel zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Afhankelijk van de bestemming 

en toepassing bij afvoer van de grond kan een partijkeuring (AP04) noodzakelijk zijn. 
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Bijlage 1 



Topografische overzichtskaart

met ligging onderzoekslocatie

Deze kaart is noordgericht

Ligging onderzoekslocatie
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Projectcode: 20161278

Projectnaam: Oosthavendijk, Steenbergen

Projectleider: Mark Bergmans

Veldwerkcoördinator: Ben Brouwer

Plaats: Steenbergen

Pagina: 1 van 2

Boring 01

Datum: 14-03-2010

1

braak0

Klei, zwak zandig, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring 02

Datum: 14-03-2010

1

braak0

Klei, matig zandig, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

50
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Klei, sterk zandig, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring 08

Datum: 14-03-2010

1

braak0

Klei, sterk zandig, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

50
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Projectcode: 20161278 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   mm1 mm2 

Certificaatcode   2016028876 2016028876 

Deelmonsters   06, 08, 10, 12, 14 01, 03, 05, 07, 09 

Monstertraject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,3 4,3 

Lutum % ds 12 10,0 

Datum van toetsing  17-3-2016 17-3-2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

     Meetw   GSSD   Index 
=0,5  

   Meetw   GSSD   Index 
=0,5  

    

OVERIG    

Droge stof % m/m  77,6 77,6 (6)   73 73 (6)  

Lutum %  12    10,0   

Organische stof 
(humus) 

%  2,3    4,3   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 96,8    95   

    

METALEN    

barium mg/kg ds  <20 <24 (6)   26 50 (6)  

cadmium mg/kg ds  0,22 0,32 -0,02  0,23 0,32 -0,02 

kobalt mg/kg ds  4,3 7,2 -0,04  5,2 9,8 -0,03 

koper mg/kg ds  11 17 -0,15  14 21 -0,13 

kwik mg/kg ds  0,076 0,094 -0  0,078 0,098 -0 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  9,2 14,6 -0,31  13 23 -0,18 

lood mg/kg ds  24 32 -0,04  28 37 -0,03 

zink mg/kg ds  38 59 -0,14  50 81 -0,1 

    

MINERALE OLIE    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 9 (6)   <3 5 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 15 (6)   <5 8 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 15 (6)   <5 8 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 33 (6)   15 35 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 15 (6)   9 21 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 18 (6)   <6 10 (6)  

minerale olie mg/kg ds  <35 <107 -0,02  36 84 -0,02 

    

PAK    

naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

fenanthreen mg/kg ds  0,082 0,082   0,059 0,059  

anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,054 0,054  

fluorantheen mg/kg ds  0,2 0,2   0,16 0,16  

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,1 0,1   0,09 0,09  

chryseen mg/kg ds  0,14 0,14   0,11 0,11  

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,057 0,057   0,053 0,053  

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,095 0,095   0,082 0,082  

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,075 0,075   0,064 0,064  

indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

mg/kg ds  0,077 0,077   0,077 0,077  

PAK mg/kg ds  0,9    0,79   

PAK mg/kg ds   0,90 -0,02   0,78 -0,02 

    

PCB`S    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  



  

Projectcode: 20161278 

Grondmonster   mm1 mm2 

Certificaatcode   2016028876 2016028876 

Deelmonsters   06, 08, 10, 12, 14 01, 03, 05, 07, 09 

Monstertraject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,3 4,3 

Lutum % ds 12 10,0 

Datum van toetsing  17-3-2016 17-3-2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0049    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,021 0   <0,011 -0,01  

 
 
 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwa 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

MINERALE OLIE   

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

 

 
 



  

Projectcode: 20161278 

 

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster   

Datum   

Filterstelling (m -mv)   

Datum van toetsing   

Monsterconclusie   

Monstermelding 1    

 
 
  
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
 
 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
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T.a.v. Mark Bergmans
Huygensweg 24
5482 TG  SCHIJNDEL

Datum: 17-Mar-2016

MILON bv

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Mar-2016

Oosthavendijk, Steenbergen

20161278
2016028876/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Oosthavendijk, Steenbergen

1 2

1/2

20161278

Analysecertificaat

17-Mar-2016/09:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016028876/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.6% (m/m) 73.0Droge stof

S 2.3% (m/m) ds 4.3Organische stof

Q 96.8% (m/m) ds 95.0Gloeirest

S 12.1% (m/m) ds 10.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 26Barium (Ba)

S 0.22mg/kg ds 0.23Cadmium (Cd)

S 4.3mg/kg ds 5.2Kobalt (Co)

S 11mg/kg ds 14Koper (Cu)

S 0.076mg/kg ds 0.078Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 9.2mg/kg ds 13Nikkel (Ni)

S 24mg/kg ds 28Lood (Pb)

S 38mg/kg ds 50Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 15Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 9.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 36Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

mm1

mm2 8940053

8940052

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

10-Mar-2016

10-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Oosthavendijk, Steenbergen

1 2

2/2

20161278

Analysecertificaat

17-Mar-2016/09:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016028876/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.082mg/kg ds 0.059Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.054Anthraceen

S 0.20mg/kg ds 0.16Fluorantheen

S 0.10mg/kg ds 0.090Benzo(a)anthraceen

S 0.14mg/kg ds 0.11Chryseen

S 0.057mg/kg ds 0.053Benzo(k)fluorantheen

S 0.095mg/kg ds 0.082Benzo(a)pyreen

S 0.075mg/kg ds 0.064Benzo(ghi)peryleen

S 0.077mg/kg ds 0.077Indeno(123-cd)pyreen

S 0.90mg/kg ds 0.79PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

mm1

mm2 8940053

8940052

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

10-Mar-2016

10-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016028876/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

mm1 8940052 06  0  50 05328871671

 8940052 08  0  50 05328871661

 8940052 10  0  50 05328871591

 8940052 12  0  50 05326867331

 8940052 14  0  50 05328871681

mm2 8940053 01  0  50 05328871601

 8940053 03  0  50 05328871561

 8940053 05  0  50 05328871631

 8940053 07  0  50 05328871571

 8940053 09  0  50 05328871691

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016028876/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623
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BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016028876/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8940053
Certificate no.: 2016028876
Sample description.: mm2
 v
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Nieuwsbrief inloopavond 18.02.2016 
 

Beste direct omwonende, 

 

Op 18 februari jl. hebben we een inloopavond gehouden om u kennis te laten maken met het plan dat 

Maas-Jacobs en Somnium onder de naam Tussen Dijk en Bastion hebben ontwikkeld. In deze 

nieuwsbrief treft u per onderwerp een samenvatting van uw reacties aan en cursief hoe we hier in het 

verdere planproces mee omgaan.  

 

 
 
 
 

Bouwplan 
Mooi plan met mooie huizen, goed punt dat er dijkwoningen worden gecreëerd met lage goot. Jammer 
dat de bebouwing door de gekoppelde woningen en garages als een aaneengesloten blok overkomt. 
 
Ten opzichte van het oorspronkelijke inrichtings- en bestemmingsplan komen er geen vrijstaande maar 
halfvrijstaande woningen op die qua hoogte en situering overeenstemmen. Gezien de huidige vraag op 
de woningmarkt is deze invulling het hoogst haalbare. 
 
Verkeer 
Verzoek om Vesting ook in de toekomst als doorgaande weg te houden voor de routering van het 
schoolverkeer.  
 
In verband met de verkeersroulatie en voor de bouw van de wijk is deze weg aangelegd. Oorspronkelijk 
wordt het gedeelte tussen Oosthavendijk en Bastion fiets/wandelpad in de eindsituatie van plan Buiten 
de Veste. Een definitieve beslissing over het wel of niet openhouden voor auto’s of terug naar fiets-
/voetpad zal op dat latere moment gemaakt worden. 
 
Vraag om een verkeersdrempel/verkeersremmende maatregel te treffen ter hoogte van Waterlinie 64 
omdat er buiten schooltijden te hard wordt gereden. 
 
Dit wordt in overweging genomen.  



 

2 

 

 
Parkeren 
Vraag naar voldoende parkeergelegenheid in het plan. Specifiek is gevraagd om parkeerhavens aan de 
Oosthavendijk aan de zijde van het bouwplan aan te leggen. 
 
In het bestemmingsplan en de uitwerking is op basis van de parkeernormen voldoende parkeerruimte 
beschikbaar op de parkeerplaatsen, parkeerhavens en langs de weg. Dat niet iedereen zijn auto of auto’s 
voor de deur kan parkeren is een feit en hoeft ook niet. Het is in dit opzicht ook niet noodzakelijk om 
parkeerhavens aan de zijde van de nieuw te bouwen woningen aan te leggen. Aan de overzijde is hier al 
in voorzien en een deel van de parkeerbehoefte dient op eigen terrein te worden ingevuld.  
 
Overig 
Vraag om de trottoirbanden aan het einde van de brandgangen geleidelijk op de weg te laten overgaan, 
dan is het makkelijker op en af fietsen. 
 

We begrijpen de vraag uit oogpunt van gemak, echter om redenen van veiligheid werkt de gemeente hier 
niet aan mee. Er dient voorkomen te worden dat vanuit de brandgang direct de weg wordt opgereden. 
Daarnaast mag op een voetpad niet gefietst worden. Ook daarom mag daar niet aan meegewerkt 
worden. 

 
Vraag om de groenstrook ten westen van appartementencomplex Adel (tegen Oosthavendijk) tussen kant 
van de weg en begin groenstrook met paaltjes af te zetten. De bewoners van het appartementencomplex 
maaien deze strook, maar ondervinden hinder van autosporen. 
We zullen zoals gevraagd (reflector-) paaltjes plaatsen. 
 
 

Vervolg 
Gemeente gaat in samenwerking met stedenbouwkundig bureau een bestemmingsplan opstellen. 
Maas Jacobs/Somnium gaan de start van de verkoop voorbereiden. 
 
Volgend contactmoment: rond start verkoop. 
 
Nadere informatie? 
Neem gerust contact op met Kees Kerstens, gemeentelijk projectleider 
k.kerstens@gemeente-steenbergen.nl 
0167-543391 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:k.kerstens@gemeente-steenbergen.nl
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B E S T E M M I N G S P L A N   B U I T E N  D E  V E S T E – B A S T I O N  E N  D I J K  

 
Nota van zienswijzen 

 

 
 
  



Inleiding 
 
In het kader van het planologisch proces ten behoeve van de ontwikkeling van 20 geschakelde 
woningen en twee vrijstaande woningen op het bouwperceel gelegen tussen Oost-Havendijk en 
Bastion in Steenbergen, is het ontwerpbestemmingsplan terinzage gelegd. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan “Buiten de Veste – bastion en dijk” heeft vanaf 9 juni 2016 zes weken 
ter inzage gelegen in het kader van de vaststellingsprocedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening. Binnen deze termijn kon een ieder zijn of haar zienswijzen kenbaar maken. Bij de 
gemeente zijn gedurende deze periode 16 zienswijzen ingediend. 
 
De volgende zienswijzen zijn ontvangen: 
Zienswijze 1: Waterschap Brabantse Delta 
Zienswijze 2: bewoner(s) Oost-Havendijk 4 te Steenbergen, ook namens medeondertekenaars 
Zienswijze 3: bewoner(s) Waterlinie 4 te Steenbergen 
Zienswijze 4: bewoner(s) Waterlinie 6 te Steenbergen 
Zienswijze 5: bewoner(s) Waterlinie 14 te Steenbergen 
Zienswijze 6: bewoner(s) Bastion 1 te Steenbergen 
Zienswijze 7: bewoner(s) Bastion 3 te Steenbergen 
Zienswijze 8: bewoner(s) Bastion 7 te Steenbergen 
Zienswijze 9: bewoner(s) Bastion 9 te Steenbergen 
Zienswijze 10: bewoner(s) Bastion 13 te Steenbergen 
Zienswijze 11: bewoner(s) Bastion 15 te Steenbergen 
Zienswijze 12: bewoner(s) Bastion 17 te Steenbergen 
Zienswijze 13: bewoner(s) Bastion 21 te Steenbergen 
Zienswijze 14: bewoner(s) Bastion 25 te Steenbergen 
Zienswijze 15: bewoner(s) Bastion 29 te Steenbergen 
Zienswijze 16: bewoner(s) Bastion 31 te Steenbergen 
 
De zienswijzen 3 tot en met 16 zijn inhoudelijk identiek en worden gezamenlijk beantwoord. De 
zienswijzen worden samengevat en vervolgens beantwoord. Ook alle aspecten die wel in de 
zienswijzen zijn vermeld, maar niet in de samenvatting zijn weergegeven, zijn in de beoordeling en 
overwegingen betrokken. 
  



Zienswijzen 
 
Zienwijze nummer 1: 
 
Samenvatting 
Reclamant dient een zienswijze in vanwege de beleidsmatige onuitvoerbaarheid van het plan gezien 
de ligging van de bouwvlakken in de waterkeringszone.  
Op basis van het beleid worden in principe geen nieuwe permanente bouwwerken toegestaan binnen 
de zone voor de waterkering. Het uitgangspunt voor de waterkering is ‘onbebouwd blijft 
onbebouwd’. Dit om de waterkerende functie te beschermen, maar ook om toekomstige 
dijkversterking mogelijk te maken. Onder strikte voorwaarden biedt het beleid enige ruimte voor 
het bouwen in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de waterkering, maar niet in 
de waterkeringszone. 
Reclamant betreurt het dat er in het ontwerpbestemmingsplan niet wordt ingegaan op het 
wateradvies wat eerder is afgegeven in het kader van het vooroverleg en hoe in dit plan rekening is 
gehouden met de gevolgen van de waterhuishouding. Reclamant is van mening dat het 
ontwerpbestemmingsplan niet voldoet aan de wettelijke voorschriften zoals gesteld in het Bro. 
 
Beantwoording 
Naar aanleiding van deze zienswijze is overleg gevoerd met het Waterschap. Daarin zijn de 
belangen van beide partijen uiteengezet. Op het moment van formulering van deze beantwoording 
is er nog discussie tussen gemeente en reclamant over de bouwmogelijkheden in de 
waterkeringzone voor de langs de Oost-Havendijk geprojecteerde woningen. 
Als gevolg van deze zienswijze wordt het plangebied van het bestemmingsplan verkleind, zodat het 
bestemmingsplan niet meer binnen de waterkeringszone is gelegen. De zuidwestelijke plangrens 
wordt daartoe verschoven in noordoostelijke richting. 
 

 
Ontwerp      Vastgesteld 

 
Doordat het plangebied wordt verkleind, kunnen alleen de woningen aan de zijde van Bastion 
worden gerealiseerd. Het totaal aantal woningen in het plan wordt daardoor verkleind van 22 naar 
11 woningen. De toelichting, regels en verbeelding worden hierop aangepast.  
Door de plangrenswijziging vervalt de dubbelbestemming ‘Waterstaat– Waterkering’. Deze wordt uit 
de toelichting en regels verwijderd. In de regels wordt artikel 7 tot en met artikel 12 vernummerd. 
De noordoostelijk gelegen plangrens blijkt niet goed aan te sluiten bij het geldende 
bestemmingsplan “Bastion 2”. Dit wordt alsnog gecorrigeerd, door de plangrens in noordoostelijke 
richting te verplaatsen. Deze ambtshalve wijziging heeft inhoudelijk geen gevolgen, omdat de 
betreffende gronden reeds bestemd zijn als ‘Verkeer’ in het bestemmingsplan “Buiten de Veste”.  
 
 



 
Zienswijze nummer 2: 

 
Samenvatting 
1. Voorliggend bestemmingsplan betekent ten opzichte van het huidige bestemmingsplan van 2006 

voor de bewoners van Oost-Havendijk-westzijde een achteruitgang. Het 
conceptbestemmingsplan biedt de mogelijkheid om woningen vrijstaand, tweeaaneen en meer 
aaneengebouwd te bouwen. Concreet ligt er nu een bouwplan voor met aan Oost-Havendijk-
oostzijde 10 geschakelde 2-onder-1 kapwoningen en 1 vrijstaande woning (totaal 11 woningen). 
Het huidige bestemmingsplan biedt ruimte aan 5 vrijstaande woningen. 

2. De huidige bewoners van Oost-Havendijk worden benadeeld door de verslechtering van uitzicht 
en zoninval (doorzicht tussen ruim gelegen vrijstaande woningen versus een muur van 11 
woningen) en een achteruitgang ten opzichte van de oorspronkelijke ruime opzet van de wijk. 

3. Reclamanten zullen een verzoek om planschadevergoeding indienen zodra het nieuwe 
bestemmingsplan onherroepelijk is.  

 
Beantwoording 
1. Naar aanleiding van zienswijze nummer 1 wordt het plangebied verkleind. Dit heeft tot gevolg 

dat de geplande woningen aan de Oost-Havendijk uit het plan worden gehaald. De oude 
bestemming, ten behoeve van 5 vrijstaande woningen, blijft daardoor gehandhaafd. 

2. Zie beantwoording onder 1. Doordat de oude bestemming ten behoeve van 5 vrijstaande 
woningen gehandhaafd blijft, is er geen sprake van een verslechtering van uitzicht en zoninval 
meer. 

3. De wet voorziet in een aparte regeling voor een tegemoetkoming in planschade, wanneer als 
gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen financieel nadeel wordt geleden. Daarbij worden 
de maximale planologische gebruiks- en bouwmogelijkheden tussen de oude en nieuwe situatie 
vergeleken. Hier geldt een drempel van minimaal 2%, die op basis van de wet voor rekening van 
een benadeelde blijft. Een verzoek om planschade kan worden ingediend nadat het 
bestemmingsplan in werking is getreden. 

 
 
Zienswijze nummer 3 tot en met nummer 16: 
 
Samenvatting 
1. De aansluiting van de weg Vesting op de Oost-Havendijk is in het bestemmingsplan niet 

opgenomen als doorgaande weg. Als dit wel gebeurt, is er een veel betere verkeersroutering en 
ontsluiting van het schoolverkeer, waardoor men niet kris kras door de wijk hoeft te rijden. Dit 
komt de verkeersveiligheid van de 27 woningen aan Bastion ten goede. 

2. Het aantal parkeerplaatsen aan Bastion is veel te laag, doordat het aantal woningen aan de 
oostzijde Bastion met 7 woningen is toegenomen en aan de westzijde Bastion met 6 woningen. 
In het oude bestemmingsplan Bastion 2 is onder punt 1.3.2 opgenomen dat er 25 
parkeerplaatsen worden aangelegd, waarvan 16 aan de zijde van de rijwoningen en 9 aan de 
overzijde. Omdat aan de westzijde Bastion nog 11 woningen worden gebouwd, moeten er extra 
parkeerplaatsen voor gevonden worden aan het Bastion. 

3. In artikel 5.2.1 lid c staat dat woningen vrijstaand, tweeaaneen en meer aaneengebouwd 
mogen worden. Men kan bij te weinig animo voor de twee-onder-een-kap woningen alsnog 
overgaan op de bouw van rijwoningen. Dat zal de waarden van de huidige woningen en het 
aanzien van de wijk een heel ander beeld geven. Reclamanten verzoeken in het 
bestemmingsplan alleen op te nemen dat er vrijstaande of twee-onder-een-kap woningen 
gebouwd gaan worden.  
 

 



 
Beantwoording 
1. In een bestemmingsplan wordt vastgelegd voor welke bestemming gronden gebruikt mogen 

worden. Zo worden wegen en woonstraten bestemd als ‘Verkeer’. In een bestemmingsplan 
wordt echter niet vastgelegd op welke manier de weg gebruikt wordt. Daarvoor kan een 
verkeersbesluit worden genomen. De aansluiting van Vesting op de Oost-Havendijk is nu 
aangelegd als bouwstraat en  bestemd als Verkeer. Het is daarmee in principe mogelijk deze 
weg te gebruiken ten behoeve van het doorgaande verkeer naar de Oost-Havendijk. Naar onze 
mening functioneert de bouwstraat goed voor de routering van het schoolverkeer en is er 
vooralsnog ook geen aanleiding om hier verandering in aan te brengen. 

2. In verband met de aangepaste plangrenzen (zie beantwoording onder zienswijze nummer 1), 
wordt het aantal woningen binnen dit bestemmingsplan teruggebracht naar maximaal 11. In het 
bestemmingsplan wordt rekening gehouden met twee parkeerplaatsen per woning. Ondanks dat 
deze norm hoger is dan normaal (1,6 per woning), voldoet het plan aan de hogere norm. De 
vrijstaande woning voorziet volledig op eigen terrein in de parkeernorm. Bij de nieuw te 
realiseren twee-onder-een-kap woningen wordt één parkeerplaats op eigen terrein 
gerealiseerd. Tussen twee inritten is steeds voldoende ruimte voor twee voertuigen. Verder kan 
direct om de hoek worden geparkeerd op de straten Fort en Vesting. Aan de oostzijde van 
Bastion (waar de rijwoningen zijn gerealiseerd) wordt in de eindsituatie, nadat alle 
bouwwerkzaamheden gereed zijn, een parkeerstrook aangelegd ten behoeve van 16 
parkeerplaatsen. Dit alles zorgt voor een sluitende parkeerbalans voor de woningen aan 
Bastion. Overigens is binnen acceptabele loopafstand ruimschoots parkeergelegenheid 
beschikbaar op nabij gelegen wegen en het parkeerterrein voor het gemeentehuis.  

3. De in het verleden opgestelde bestemmingsplannen zijn niet flexibel genoeg gebleken om in te 
kunnen spelen op de veranderende woningmarkt. Voorliggend plan is opgesteld om die 
flexibiliteit te kunnen bieden. De bouwplannen zijn op dit moment echter zodanig concreet, 
dat duidelijk is dat er geen aaneengebouwde woningen gerealiseerd zullen worden aan de 
westzijde van Bastion. Daarom wordt tegemoet gekomen aan de wens van reclamanten en 
wordt de mogelijkheid voor het bouwen van meer aaneengebouwde woningen (rijwoningen) 
verwijderd uit de regels.  

 
 
Conclusie 
De zienswijzen leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan. Zo wordt het plangebied van het 
bestemmingsplan verkleind, zodat het bestemmingsplan niet meer is gelegen binnen de 
waterkeringszone. De zuidwestelijke plangrens wordt daartoe verschoven in noordoostelijke 
richting. Doordat het plangebied verkleind wordt, kunnen alleen de woningen aan de zijde van 
Bastion worden gerealiseerd. Het aantal woningen in het plan wordt verkleind van 22 naar 11 
woningen. Dit wordt aangepast op de verbeelding, in de regels en toelichting. Omdat het aantal 
woningen wordt verlaagd, worden relevante passages in de toelichting en artikelen in de regels 
hierop aangepast.  
Door de plangrenswijziging vervalt de dubbelbestemming ‘Waterstaat– Waterkering’. Deze wordt uit 
de toelichting en regels verwijderd. In de regels wordt artikel 7 tot en met artikel 12 vernummerd. 
Het bouwen van meer aaneengebouwde woningen wordt uit de regels verwijderd. Artikel 5.2.1 lid c 
en lid e worden hierop aangepast. 
Tot slot blijkt de noordoostelijk gelegen plangrens niet goed aan te sluiten bij het geldende 
bestemmingsplan “Bastion 2”. Dit wordt alsnog gecorrigeerd, door de plangrens in noordoostelijke 
richting te verplaatsen. Deze ambtshalve wijziging heeft inhoudelijk geen gevolgen, omdat de 
betreffende gronden reeds bestemd zijn als ‘Verkeer’ in het bestemmingsplan “Buiten de Veste”.  
 



 



                                                             
regels
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Hoofdstuk 1    Inleidende regels 

Artikel 1    Begrippen 

1.1    plan 

het  bestemmingsplan  Buiten  de  Veste  ‐  bastion  en  dijk  met  identificatienummer 

NL.IMRO.0851.sbgBPbastionendijk‐v001 van de gemeente Steenbergen. 

1.2    bestemmingplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

1.3    aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4    aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5    aan‐huis‐gebonden beroep 

de uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief,  juridisch, 

medisch,  paramedisch,  kunstzinnig,  ontwerp‐technisch,  consumentenverzorgend  – met  uitzondering 

van het kappersbedrijf – of hiermee gelijk te stellen terrein, met behoud van de woonfunctie. 

1.6    achtererf 

de  gronden  die  behoren  bij  het  hoofdgebouw  en  gelegen  zijn  achter  de  achtergevel  van  het 

hoofdgebouw of achter een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan. 

1.7    achtergevel 

de meest van de wegzijde afgekeerde gevel van een gebouw; 

1.8    achtergevellijn 

de  denkbeeldige  lijn  die  strak  loopt  langs  de  achtergevel  van  een  gebouw  tot  aan  de  zijdelingse 

bouwperceelsgrenzen; 

1.9    bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.10    bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.11    bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
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1.12    bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.13    bijbehorend bouwwerk 

uitbreiding  van  een hoofdgebouw dan wel  functioneel met  een  zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk 

met een dak. 

1.14    bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk. 

1.15    bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

1.16    bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat  is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte  liggende 

vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte zonder  ingrijpende 

voorzieningen voor woonfuncties geschikt of geschikt te maken is. 

1.17    bouwperceel 

een  aaneengesloten  stuk  grond, waarop  ingevolge  de  regels  een  zelfstandige,  bij  elkaar  behorende 

bebouwing is toegelaten. 

1.18    bouwperceelgrens 

de grens van een bouwperceel. 

1.19    bouwvlak 

een  geometrisch bepaald  vlak, waarmee  gronden  zijn  aangeduid, waar  ingevolge de  regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.20    bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden. 

1.21    gebouw 

elk  bouwwerk,  dat  een  voor  mensen  toegankelijke,  overdekte,  geheel  of  gedeeltelijk  met  wanden 

omsloten ruimte vormt. 

1.22    hoofdgebouw 

een  of meer  panden,  of  een  gedeelte  daarvan,  dat  noodzakelijk  is  voor  de  verwezenlijking  van  de 

geldende of toekomstige bestemming van een perceel en,  indien meer panden of bouwwerken op het 

perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. 

1.23    huishouden 

één persoon woonachtig  in  één wooneenheid of woning of  een  aantal door  eerstegraads  familie‐ of 

vergelijkbare band aan elkaar gerelateerde personen, dat gezamenlijk één eenheid vormt en als zodanig 

ook gebruik maakt van dezelfde gemeenschappelijke voorzieningen en de gezamenlijke toegang in één 

wooneenheid of woning (zoals een gezin, een gezin met inwonende familieleden of een woongroep) die 

continue een eenheid vormt. 
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1.24    kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, die door de beperkte omvang  in een gedeelte 

van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als 

primaire functie behouden en herkenbaar blijft. 

1.25    NEN 

door de Stichting Nederlands Normalisatie‐instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het moment 

van vaststelling van het plan. 

1.26    overig bouwwerk 

een  bouwkundige  constructie  van  enige  omvang,  geen  pand  zijnde,  die  direct  en  duurzaam met  de 

aarde is verbonden. 

1.27    overkapping   

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

1.28    pand 

de  kleinste  bij  de  totstandkoming  functioneel  en  bouwkundig‐constructief  zelfstandige  eenheid  die 

direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. 

1.29    peil 

a. voor gebouwen waar de hoofdtoegang is georiënteerd op de weg Bastion: de hoogte van de weg 

(ter plaatse van de hoofdtoegang); 

b. in andere gevallen en voor andere bouwwerken: de hoogte van de weg Bastion + 15 cm; 

c. voor gebouwen waar de hoofdtoegang is georiënteerd op de weg Oost‐Havendijk: de hoogte van de 

weg (ter plaatse van de hoofdtoegang). 

1.30    voorgevel 

de  gevel  van het hoofdgebouw die door  zijn  aard,  functie,  constructie of uitstraling  als belangrijkste 

gevel kan worden aangemerkt. 

1.31    voorgevellijn 

de denkbeeldige of op de kaart aangegeven lijn die strak langs de voorgevel van een hoofdgebouw loopt 

tot aan de zijdelingse bouwperceelgrenzen;   

1.32    zijerf 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat hoofdgebouw 

tussen de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voor‐ en achtergevel.   
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Artikel 2    Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1    afstand 

de  afstand  tussen  bouwwerken  onderling  alsmede  de  afstand  van  bouwwerken  tot  perceelsgrenzen 

worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 

2.2    bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering  van  ondergeschikte  bouwonderdelen,  zoals  schoorstenen,  antennes  en  naar  de  aard 

daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3    breedte, lengte en diepte van een bouwwerk 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmuren. 

2.4    goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil  tot aan de bovenkant van de goot/de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk  te 

stellen constructiedeel. 

2.5    inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels  (en/of het hart van de 

scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.6    oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

2.7    vloeroppervlakte 

de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN2580. 
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Hoofdstuk 2    Bestemmingsregels 

Artikel 3    Tuin 

3.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 

b. bijbehorende  voorzieningen  zoals  ontsluitingen,  parkeervoorzieningen,  nutsvoorzieningen, 

achterpaden en water. 

3.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel bedraagt ten hoogste 1 m; 

c. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;   

d. voor de bouw van tot gebouwen behorende balkons, erkers en serres voor de voorste grens van de 

bestemming 'Wonen ‐ 1' gelden de volgende regels:   

1. de overschrijding van de bouwgrens mag niet meer bedragen dan 2,5 m; 

2. de bouwhoogte bedraagt  ten hoogste de hoogte  van de begane  grondlaag  van het  gebouw 

waaraan de serre of erker wordt gebouwd. 

e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2 m. 
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Artikel 4    Verkeer 

4.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen en woonstraten; 

b. voet‐ en fietspaden; 

c. parkeervoorzieningen; 

d. in‐/uitritten; 

e. groenvoorzieningen, bermen en beplanting; 

f. speelvoorzieningen; 

g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

h. nutsvoorzieningen; 

i. kunstobjecten; 

j. straatmeubilair; 

k. evenementen en manifestaties, zoals kermissen, (jaar)markten, concerten of theater met 

bijbehorende voorzieningen. 

4.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend gebouwen voor nutsvoorzieningen en bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de oppervlakte van gebouwen voor nutsvoorzieningen bedraagt ten hoogste 15 m². 
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Artikel 5    Wonen ‐ 1 

5.1    Bestemmingsomschrijving 

5.1.1    Algemeen 

De voor 'Wonen ‐ 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen in woningen ten behoeve van de huisvesting van één huishouden daaronder begrepen 

aan‐huis‐gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, tuinen en water. 

 

5.1.2    Waarborging voldoende parkeergelegenheid 

a. een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt slechts verleend nadat afdoende is 

verzekerd dat binnen het plan wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 

b. het gebruiken en het (doen) laten gebruiken van de gronden waarop de onder a. bedoelde 

omgevingsvergunning betrekking heeft, is slechts toegestaan wanneer voldoende 

parkeergelegenheid in stand wordt gehouden; 

c. onder voldoende parkeergelegenheid als genoemd onder a. en b. wordt verstaan dat wordt 

voorzien in de aanleg en instandhouding van minimaal 22 parkeerplaatsen (11 woningen x 2,0). 

 

5.1.3    Afwijken van de parkeernorm 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 

5.1.2, lid c, indien nieuwe gemeentelijke parkeernormen zijn vastgesteld. 

5.2    Bouwregels 

Op  deze  gronden mogen  uitsluitend  ten  dienste  van  de  bestemming  hoofdgebouwen,  bijbehorende 

bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 

 

5.2.1    Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd; 

b. het aantal woningen bedraagt maximaal het met de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' 

aangegeven aantal;   

c. woningen mogen vrijstaand of twee‐aaneen worden gebouwd; 

d. de goot‐ en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 

'maximale goot‐ en bouwhoogte (m)' aangegeven goot‐ en bouwhoogte; 

e. voor twee‐aaneengebouwde woningen dient de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse 

perceelsgrens aan één zijde ten minste 2,5 m te bedragen; 

f. voor een vrijstaand hoofdgebouw dient de afstand tot beide zijdelingse perceelsgrenzen ten minste 

2,5 m te bedragen; 

g. voor het overige bedraagt de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens 0 m of 

ten minste 1 m;   

h. de goothoogte van hoofdgebouwen mag worden overschreden door dakkapellen, indien: 

1. de breedte van dakkapellen aan de voor‐ of zijkant van het hoofdgebouw ten hoogste 50% van 

het dakvlak bedraagt; 

2. de breedte van dakkapellen aan de achterkant van het hoofdgebouw ten hoogste 70% van het 

dakvlak bedraagt; 

i. indien zich op enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen bevinden waarvan de 

gezamenlijke breedte op de achterzijde van een gebouw meer bedraagt dan 70 % en op de andere 

zijden meer bedraagt dan 50 % van de gevelbreedte, wordt de goot of boeiboord aangemerkt als 

goothoogte; 
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j. de maximale dakhelling mag niet meer bedragen dan 60 graden; indien de dakhelling meer dan 60 

graden bedraagt, mag de maximale bouwhoogte van een gebouw de goothoogte niet 

overschrijden. 

 

5.2.2    Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. bijbehorende bouwwerken worden ten minste 2 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw of 

het verlengde daarvan gebouwd; 

b. de afstand tussen de voorgevel van een garage en de naar de weg gekeerde perceelsgrens bedraagt 

ten minste 5 m; 

c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 3 m; 

d. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 5 m; 

e. het maximale gezamenlijke oppervlak voor zover gebouwd buiten het bouwvlak per hoofdgebouw 

bedraagt: 

1. indien het betreffende deel van het bouwperceel een oppervlakte van minder dan 100 m2 

maximaal 50% van die oppervlakte tot een maximum van 50 m2; 

2. voor de resterende oppervlakte maximaal 15% van de resterende oppervlakte; 

f. tot een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 80 m2 . 

 

5.2.3    Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 

5.3    Specifieke gebruiksregels 

5.3.1    Aan‐huis‐gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

De  uitoefening  van  aan‐huis‐gebonden  beroepen  en  kleinschalige  bedrijfsmatige  activiteiten  in  een 

woning inclusief bijbehorende bouwwerken is toegestaan, onder voorwaarde dat: 

a. de woonfunctie in overwegende mate behouden en herkenbaar blijft; 

b. de vloeroppervlakte voor aan‐huis‐gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

ten hoogste 30% van het bouwvlak met een maximum van 50 m² bedraagt; 

c. het beroep of de activiteit door de hoofdbewoner wordt uitgeoefend; 

d. het gebruik geen zodanige verkeersaantrekkende werking heeft dat dit kan leiden tot een nadelige 

beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige 

parkeerdruk op de openbare ruimte; 

e. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd beperkte verkoop die verband houdt met de 

bedrijfsmatige activiteiten. 
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Hoofdstuk 3    Algemene regels 

Artikel 6    Anti‐dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven  of  alsnog  kan  worden  gegeven,  blijft  bij  de  beoordeling  van  latere  bouwplannen  buiten 

beschouwing. 

 

 

Artikel 7    Algemene gebruiksregels 

7.1    Verbod kamersgewijze verhuur in woningen/wooneenheden 

Het gebruik van een woning/wooneenheid door meerdere huishoudens is niet toegestaan. 

 

 

Artikel 8    Algemene bouwregels 

8.1    Overschrijding bouwgrenzen 

De  bouwgrenzen,  niet  zijnde  bestemmingsgrenzen,  mogen  in  afwijking  van  aanduidingen, 

aanduidingsgrenzen en regels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende balkons, mits de overschrijding ten hoogste 1,80 m bedraagt; 

b. andere  ondergeschikte  onderdelen  van  gebouwen,  mits  de  overschrijding  ten  hoogste  1 m 

bedraagt.   

8.2    Ondergronds bouwen 

8.2.1    Uitsluiten ondergronds bouwen 

Het bouwen op meer dan 0,6 m onder het peil is niet toegestaan, met uitzondering van funderingen. 

 

8.2.2    Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde  in  lid 8.2.1,  indien  is 

aangetoond dat ondergronds bouwen het goed grondwaterbeheer niet schaadt. 
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Artikel 9    Algemene afwijkingsregels 

9.1    Afwijkingen van maten en overschrijdingen van bouwgrenzen 

a. Het  bevoegd  gezag  kan,  tenzij  op  grond  van  hoofdstuk  2  reeds  afwijking  mogelijk  is,  bij  een 

omgevingsvergunning afwijken van dit plan voor: 

1. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 

2. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang 

is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is 

in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet 

meer dan 3 m bedragen en het bouwvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot; 

b. De  bevoegdheid  tot  afwijken wordt  niet  gebruikt,  indien  daardoor  onevenredige  afbreuk wordt 

gedaan  aan  de  ingevolge  de  bestemming  gegeven  gebruiksmogelijkheden  van  aangrenzende 

gronden en bouwwerken. 
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Hoofdstuk 4    Overgangs‐ en slotregels 

Artikel 10    Overgangsrecht 

10.1    Overgangsrecht bouwwerken 

a. een bouwwerk dat op het  tijdstip van  inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of  in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de  inhoud van een bouwwerk als bedoeld  in het eerste  lid met maximaal 

10%; 

c. het  eerste  lid  is  niet  van  toepassing  op  bouwwerken  die weliswaar  bestaan  op  het  tijdstip  van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

10.2    Overgangsrecht gebruik 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten; 

d. het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

 

 

Artikel 11    Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Buiten de Veste ‐ bastion en dijk'. 
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