
Beleidsregel 

 1. In de kern van Steenbergen wordt deze afwijkingsmogelijkheid gebruikt voor 

de vestiging van detailhandel onder de voorwaarden:  

o 1.1 dat binnen het centrumgebied, zoals in onderstaande verbeelding is 

weergegeven, geen reële vestigingsmogelijkheden bestaan; 

o 1.2 dat de winkelvloeroppervlakte van één detailhandelsformule ten minste 

500 m2 en ten hoogste 1500 m2 bedraagt; 

o 1.3 dat voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein of op direct aangrenzende 

gronden aanwezig is of kan worden gerealiseerd; 

o 1.4 dat de vestiging geen onevenredige nadelige invloed heeft op de 

afwikkeling van het verkeer: hier wordt gekeken naar de bestaande 

verkeersintensiteit en de aantrekkende werking van de nieuwe 

detailhandelsfunctie; 

o 1.5 dat de afwijkingsmogelijkheid alleen wordt aangewend binnen het 

zoekgebied, zoals in onderstaande verbeelding is weergegeven. 

 2. In de kern Dinteloord wordt in principe niet van het bestemmingsplan 

afgeweken. 

 3. In de andere kernen wordt deze afwijkingsmogelijkheid onder voorwaarden 

gebruikt voor de vestiging van detailhandel en horeca voor een aantal straten. De 

volgende voorwaarden zijn van toepassing:  

o 3.1 Binnen het bestemmingsplan zijn er geen reële vestigingsmogelijkheden. 

o 3.2 Zaken zoals parkeergelegenheid, afwikkeling van het verkeer, ligging langs 

een doorgaande weg, geluidsoverlast, eerdere gebruiken en dergelijke, zullen 

worden meegenomen bij het oordeel tot het al dan niet verlenen van 

medewerking. De volgende straten komen in aanmerking: 

o 3.3 In Kruisland, voor zover niet gelegen in het buitengebied: Langeweg, Markt, 

Roosendaalseweg, Molenstraat tot aan de Drietak. 

o 3.4 In Nieuw-Vossemeer: Voorstraat, Achterstraat, Hoogte. 

o 3.5 In Welberg en De Heen is maatwerk noodzakelijk. 

 4. Aan overige gevallen wordt in principe geen medewerking verleend. 

Toelichting 

 Ad 1.  

o In Steenbergen geldt voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van 

de vestiging van detailhandel het volgende. Het assenkruis blijft het kloppend hart 

van het winkelgebied. Voor grotere winkelformules die niet binnen het 

winkelconcentratiegebied kunnen worden gevestigd, worden onder 

voorwaarden in het aangegeven zoekgebied de mogelijkheid geboden om zich 

te kunnen vestigen. Grotere winkelvolumes vergroten de aantrekkende kracht 

van Steenbergen, wat ook ten goede komt aan de kleinschalige winkels in het 

assenkruis. Kleinschalige winkels zijn alleen binnen het assenkruis toegestaan. 



o Achtergrond voor het vorenstaande is de analyse die in het Economisch 

Beleidsvisie (2010) is opgenomen: Steenbergen kent veel kleinschalige 

detailhandelsvestigingen en heeft een gebrek aan grotere winkelformules. Grotere 

detailhandelszaken zijn over het algemeen publiekstrekkers. Deze zaken kunnen 

een positieve impuls aan het centrum geven: er wordt meer publiek naar het 

centrum aangetrokken. Dit kan vervolgens een gunstig effect hebben voor de 

huidige ondernemers en maakt het tevens voor nieuwe ondernemers aantrekkelijk 

om zich in Steenbergen te vestigen. 

o In het op 21 oktober 2010 aangenomen raadsvoorstel StadHaven is aan de 

orde gekomen dat het binden van grote trekkers aan Steenbergen van belang 

is. Daartoe is een flexibele omgang met de locaties van detailhandel 

noodzakelijk: hoewel primair de invulling van het assenkruis aan de orde is, 

moet ook buiten het assenkruis ruimte zijn voor grotere winkels die 

bijdragen aan de doelstelling van het project StadHaven, te weten het 

realiseren van een levensvatbaar en aantrekkelijk winkelgebied in 

Steenbergen. Hieronder worden de vijf voorwaarden separaat toegelicht. 

o Voorwaarde 1.1 

o “Binnen het centrumgebied bestaat geen reële vestigingsmogelijkheid” 

o Deze voorwaarde geeft uiting aan het uitgangspunt dat het assenkruis het 

kloppend hart blijft van het winkelcentrumgebied. Eerst dient het assenkruis te 

worden opgevuld, maar wanneer uit onderzoek blijkt dat er geen reële 

vestigingsmogelijkheid binnen het assenkruis bestaat, dan pas komt een 

locatie buiten het assenkruis in beeld. 

o Voorwaarde 1.2 

o “de winkelvloeroppervlakte van één detailhandelsformule bedraagt ten minste 500 

m2 en ten hoogste 1500 m2” 

o Deze bandbreedte tussen 500 m2 en 1500 m2 aan winkelvloeroppervlakte geeft 

het college van burgemeester en wethouders voldoende marge om een 

publiekstrekkende detailhandelszaak aan Steenbergen te binden. 

o Shop-in-shop formules zijn buiten het assenkruis niet toegestaan. Hiermee wordt 

voorkomen dat buiten het assenkruis in één ruimte meerdere en daarmee kleinere 

detailhandelsformules worden gevestigd. Kleinschalige winkels behoren te 

worden gevestigd binnen het assenkruis. 

o Voorwaarde 1.3 

o “voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein of op direct aangrenzende 

gronden” 

o Middelgrote of grote detailhandelszaken trekken veel publiek aan. De 

parkeerbehoefte dient om die reden te worden gekoppeld aan een locatie waar in 

de directe omgeving kan worden geparkeerd. 



o Voorwaarde 1.4 

o “geen onevenredige nadelige invloed op de afwikkeling van het verkeer: gekeken 

wordt naar de bestaande verkeersintensiteit en de aantrekkende werking van de 

nieuwe detailhandelsfunctie” 

o Onder meer super- en bouwmarkten zijn van de afwijkingsmogelijkheden 

uitgesloten. Super- en bouwmarkten hebben een grote ruimtelijke impact vanwege 

de grote verkeers-aantrekkende werking en behoeven ruime parkeergelegenheden. 

o De bestaande verkeersintensiteit in het centrum van Steenbergen is zodanig groot, 

dat nabij het winkelcentrum van Steenbergen geen ruimte bestaat voor een extra 

super- en/of bouwmarkt, buiten de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. 

o Voorwaarde 1.5 

o “Alleen detailhandelsvestiging binnen het aangegeven zoekgebied” 

o Het in de verbeelding aangegeven zoekgebied is gebaseerd op de uitgangspunten 

dat grotere trekkers in ruimere panden zijn gevestigd met de mogelijkheid tot 

parkeren in de directe nabijheid van het assenkruis. 

 


