
Inspreek Reactie plan Villa Moors,  
agendapunt 07 van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen op woensdag 13 

januari 2016. 

Inspreker: Jan Ooms, belanghebbende bij het detailhandelsgebied van Steenbergen. 

Meneer de voorzitter, geachte mevrouw de griffier, wethouders en leden 

van de raad. Dank dat ik mijn mening mag geven op agenda punt 07, het 

bestemmingsplan Villa Moors. 

Dit plan is een initiatief van de Buuron Groep, een particuliere 

ondernemer. Wellicht, omdat haar plannen niet passen binnen uw beleid, 

verzoekt zij u, middels uw College, om uw beleid aan te passen.  

U heeft de afgelopen veertig jaren een actief detailhandels beleid gevoerd 

om ons kernwinkel gebied compact en zelfversterkend te maken en te 

houden. Veel ondernemers hebben, op basis van dat beleid, in dit gebied 

geïnvesteerd. Het aanbod van winkels is ruim, wat ons centrum een 

aantrekkingskracht in de regio geeft. U ondersteunt dat o.a. door uw vrij-

parkeren-beleid, de invoering van reclame belasting en uw recente forse 

investering in de aankleding van ons centrum. 

Door economische omstandigheden en toenemend gebruik van 

internetaankopen, kampt ieder detailhandelsgebied nu met een hoge 

leegstand. Iedere toevoeging van extra detailhandelsvierkante meters 

buiten zo’n voorbestemd gebied, vergroot deze malaise. 

Conjunctuur kenmerkt zich, door de eeuwen heen, met opgaande en 

neergaande trends. Ondanks een inmiddels acht jaren durende recessie, 

kijken ondernemers in Steenbergen uit naar een nieuwe hausse. Voor 

zover ik weet, heeft nog geen enkele ondernemer bij u een verzoek 

ingediend om detailhandelsvierkante meters binnen ons kernwinkel gebied 

om te vormen naar woonbestemming. Het is uw beleid, dat zo iets niet zo 

maar mag, ter bescherming van dit voorbestemde gebied! Wanneer zo’n 

trend van omvorming echter eenmaal wordt ingezet, kan verwacht 

worden, dat ze onomkeerbaar is. Het zal het einde markeren van ons 

winkelcentrum. 

Er bestaat dus hoop bij de Steenbergse detail ondernemers, dat het tij 

gaat keren. Hoop echter, die dit College nu in de kiem smoort met een 

drastische wijziging van haar beleid, aan u, raad, aangeboden op verzoek 

van één ondernemer. 



Geachte raad, in het verleden werd beleid in goede samenwerking met 

alle belanghebbenden besproken en indien nodig aangepast. Persoonblijk 

ben ik nog steeds trots op het initiatiefvoorstel van 29 april 2010. Dat 

bood ruimte aan iedere ondernemer en beschermde tegelijkertijd de 

zittende ondernemers. U heeft dat initiatiefvoorstel van mij ontvangen. Ik 

begrijp niet, waarom dat voorstel, dat raadsbreed werd aangenomen, nu 

met voeten wordt getreden. Ik verwacht van een overheid, dat 

beleidswijzigingen gestoeld zijn op algemeen belang en richting geven aan 

verwacht succes. Naar mijn mening voldoet dit voorstel daar niet aan. Ik 

mis een goede onderbouwing van wat het College wil bereiken met dit 

voorstel, anders dan verschuiving van het centrum naar de locatie 

Buuron/AH/Rabo. Met de BV Vers Steenbergen, waarin een bakker, een 

slager, een poelier en een groenteboer ieder voor 25% participeren, wordt 

de kans geboden om vier detaillisten uit ons centrum te trekken. Dit staat 

haaks op het beleid van de afgelopen veertig jaren!  

Van een bestemmingsplanwijziging verwacht ik, dat het structuur biedt 

voor de toekomst,  bijdraagt aan het algemene belang, is opgesteld in 

samenspraak met alle belanghebbenden, dat het richting geeft hoe 

consumenten en ondernemers elkaar het beste kunnen vinden, dat het 

antwoord geeft op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het 

toenemend gebruik van internet en dat het breed gesteund wordt. 

Misschien moeten we juist nu met elkaar aan de slag om krimp te lijf te 

gaan. Ik had graag gezien dat naast plannen voor doorstroming op de 

woningmarkt, dit College met plannen was gekomen om ons 

winkelcentrum compacter te maken. Met andere woorden, meneer de 

voorzitter, ik had graag gezien, hoe we elkaar hadden vastgehouden in 

plaats van hoe we nu tegen elkaar worden uitgespeeld. Ik vind dat we dat 

in 2010 beter hebben gedaan. De opmerking van wethouder Lepolder naar 

mij, dat met dit plan het beleid van 2010 wordt voortgezet, mist iedere 

grond van waarheid naar mijn mening. 

De Buuron Groep wist, voor zij aankocht en plannen maakte, wat uw 

beleid was. Duidelijk is voor mij, dat hun lobby bij dit College succesvol is. 

Jammer dat het ten koste gaat van veel andere, hardwerkende 

ondernemers in onze gemeente. Niet iedere ondernemer krijgt kennelijk 

evenveel aandacht. Ik ken voorbeelden van ondernemers, die al zes 

maanden lobbyen voor een gesprek met de wethouder, een ondernemer, 

die juist vierkante meters in de binnenstad wil opvullen. Wrang niet waar? 

Beste raad, waar mogen wij straks aankloppen, wanneer wij onze 

winkelpanden moeten ombouwen naar woningen? Door conjuncturele 

omstandigheden staan de huurprijzen in ons centrum al jaren scherp 



onder druk, is de leegstand flink opgelopen en kampt een aantal 

winkeliers op dit moment met grote problemen. Dit voorstel vergroot die 

problemen. 

Ik vraag u vriendelijk dit plan niet door te geleiden naar de 

raadsvergadering, maar uw College te vragen om u een evenwichtiger en 
beter afgewogen voorstel doen. Een voorstel zonder verliezers, waarmee 

we allemaal de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien, lijkt mij 
gewenst. Er is ook geen enkele haast om nu dit zeer omstreden besluit te 

nemen, vooral niet wanneer ik lees, dat de makelaar van de Buuron Groep  
van mening is, dat de invulling met kantoren ook mogelijk is. Geachte 

raad, gun uzelf en uw College de ruimte om met alle partijen om de tafel 
te gaan om in een goed gezamenlijk overleg de krachten van ons centrum 

opnieuw tegen het licht te houden. Voorkom dat er een situatie ontstaat 
waarbij de winkeliers/eigenaren, gemeente en andere belanghebbenden 

met de ruggen naar elkaar komen te staan en er een onomkeer proces 
ontstaat met alleen maar verliezers in het centrum van Steenbergen. Een 

win/win situatie is toch uiteindelijk ons aller doel. 

 

Dank voor uw aandacht. 

 

Jan Ooms 

Steenbergen 13 januari 2016. 


