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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de 

gemeenteraad van Steenbergen van 30 november 2016.  
 

Aanwezig: De heer:  E.C. van der Spelt  voorzitter 

 

  Mevrouw:  W.A.M. Baartmans  lid 

 

  De heren:  L.C. Aben   lid 

     J.G.P. van Aken   lid 

T.P.M. van Es   burgerlid 

     C.A.A.M. Gommeren  lid 

J.W. Huijbregts   lid 

T.C.J. Huisman   lid 

M.H.C.M. Lambers  lid 

L. Mees    burgerlid 

     G.G. de Neve   lid 

     M.H.H.I. Remery  lid 

     J.H.F. Weerdenburg  lid 

     A.F.C. Theuns   lid 

 

  De dames:  P.W.A. Lepolder  wethouder 

     M. Vos    wethouder 

   

De heren:  C.J.M. van Geel   wethouder 

   C.F. Zijlmans   wethouder 
    

De heer:   R.A.J. Defilet   plaatsvervangend griffier 

 

Pers: 4 

Aanwezigen: 13 

 

De besluitenlijst is een globale weergave van de vergadering en vooral een opsomming van de genomen 

besluiten. De integrale audio opname van de vergadering is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij 

de vergadering van 30 november 2016.  

 

01. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.  

 

02. Vaststelling agenda.  

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

 

 

03. Spreekrecht burgers. 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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Mevrouw Brouwer maakt gebruik van het spreekrecht om in te spreken namens de familie Sulkers over de 

actualisatie van het bestemmingsplan Kom Dinteloord. Mevrouw Brouwer geeft aan dat een zienswijze is 

ingediend met het verzoek de grenzen van het komplan aan te passen zodat het perceel van haar cliënten 

binnen het plan passen en de familie de voorgenomen plannen ten aanzien van het perceel kunnen 

uitvoeren. De heer Huisman vraagt of dat na het indienen van de zienswijze nog ambtelijk contact heeft 

plaatsgevonden. Mevrouw Brouwer bevestigd dat er nog contact is geweest, maar dat is aangegeven dat 

voor een grenscorrectie een principeverzoek ingediend kan worden.  De heer Aben wil van mevrouw 

Brouwer weten wat een grenscorrectie toevoegt aan de voorgenomen activiteiten en of het verzoek past 

binnen de nu voorliggende procedure. Mevrouw Brouwer geeft hierop aan dat door het verleggen van de 

komgrens het perceel niet langer in het buitengebied zou komen te liggen en dat daardoor er meer 

mogelijkheden zijn voor sloop en vervangende bebouwing. Voorts wordt aangegeven dat de voorliggende 

procedure geschikt is, omdat de herziening van het bestemmingsplan het geschikte moment is om dit aan 

te kaarten. De heer Remery vraagt waarom de grenscorrectie niet gelijk mee is genomen in de 

zienswijzenprocedure. Mevrouw Brouwer meldt dat in de ingediende zienswijze is dit aangekaart. Op de 

grenscorrectie is geen antwoord gegeven. 

 

De voorzitter geeft het woord aan de tweede inspreker; de heer Huijsmans. De heer Huijsmans geeft aan 

dat hij zich niet kan vinden in de voorgestelde uitbreiding van woningbouw in de richting van zijn 

bedrijfspand. Door deze uitbreiding komen de bedrijfsactiviteiten onder druk. De heer Lambers vraagt in 

relatie tot het agendapunt over de supermarkt of naast de Westerstraat ook de Karel Doormanstraat nog 

een reële optie is. De heer Huijsmans reageert daarop door aan te geven dat de keuze is gemaakt door de 

raad. De Karel Doormanstraat is nog wel een geschikte locatie. De heer Aben vraagt, naar aanleiding van de 

ingediende zienswijze en kaartuitsnede, waar de ventilatoren van het bedrijf gevestigd zijn. De heer 

Huijsmans geeft aan dat de ventilatoren direct uitkomen op de erfgrens. 

 

Direct aansluitend aan het spreekrecht wordt agendapunt 8, de actualisatie bestemmingsplan Kom 

Dinteloord, besproken. 

De heer Aben verzoekt aan de wethouder de vragen te beantwoorden die zijn gesteld aan de twee 

insprekers. De heer Mees kan zich daarbij aansluiten. De heer Remery stelt een verhelderende vraag met 

betrekking tot het verleggen van de komgrens en of in het geval van de heer Huijsmans de plantekening 

inderdaad foutief is. De heer Lambers sluit zich aan bij de vraag van de heer Remery ten aanzien van de 

zienswijze van de heer Huijsmans en geeft aan zich te kunnen vinden in de zienswijze van mevrouw 

Brouwer en dat er geen juridische belemmeringen zijn om dit verzoek in te kunnen willigen.  

De heer Huijbregts heeft kennisgenomen van de stukken en benadrukt dat actualisaties per definitie 

beleidsarm zijn. De heer Huijbregts sluit zich bij de zienswijzen van de insprekers en spreekt daarbij zijn 

zorgen uit over hoe om te gaan met vrijkomende bedrijfspanden in het buitengebied.  De heer Huisman 

kan grotendeels eens zijn met het bestemmingsplan en geeft aan het betoog van mevrouw Brouwer te 

kunnen ondersteunen. Voor de heer Theuns is het logisch is dat het bestemmingsplan vernieuwd moet 

worden, dat deze beleidsarm is en niet dichtgetimmerd. De heer Theuns wijst erop, met begrip voor de 

insprekers, dat gelet moet worden op precedenten.  

 

Wethouder Lepolder geeft aan dat de vragen die zijn gesteld, naar aanleiding van de inspraakreacties, al 

achterhaald zijn. In de nota van zienswijzen is aangegeven dat het bouwvlak waar de heer Huijsmans naar 

verwijst, wordt verwijderd. Hierop wordt het ontwerpbestemmingsplan aangepast. De wethouder wijst 

naar het ontwerp bestemmingsplan Oost-Groeneweg, waarin dit al is aangepast. Ten aanzien van de vragen 

over het wijzigen van de komgrens, geeft de wethouder aan, dat dit niet eenvoudig is. Dit heeft ermee te 

maken met dat de huidige bebouwing zich in een ander bestemmingsplan bevindt, wat recent nog is 
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vastgesteld. Daarnaast wordt functiewijziging vanwege de complexiteit bij voorkeur niet meegenomen in 

de actualisatie.  

Ambtelijk wordt toegelicht dat het buitengebied voornamelijk het gebied is van de provincie en dat andere 

regels worden gehanteerd. Voor het bepalen van komgrenzen is een apart besluit nodig en hiervoor dient 

toestemming te worden gevraagd aan de provincie. 

 

In tweede termijn doet mevrouw Brouwer een oproep om een logische begrenzing van komplan te 

realiseren. De heer Aben geeft aan dat voor deze wijziging ook het bestemmingsplan buitengebied 

aangepast zal moeten worden. Mevrouw Brouwer heeft hierop aan dat het laatste besluit leidend is.  

 

De heer Aben vraagt naar aanleiding van de inbreng van mevrouw Brouwer om verduidelijking over het 

effect van het verplaatsen van de komgrens. In reactie geeft de heer Lambers aan de kwestie over de 

locatie van de supermarkt aan te halen, om daarmee eventuele belemmeringen voor het bepalen van de 

locatie te voorkomen. De heer Mees roept op tot het denken aan oplossingen voor de aanpassing van de 

komgrens. De heer Remery vraagt om aandacht voor heldere communicatie naar de burger. De heer 

Lambers roept op tot bereidheid van het college om mee te denken met initiatieven van burgers en 

verzoekt het college om beeldmateriaal te verstrekken met betrekking tot aanpassing van de 

Oostgroeneweg en een wijziging uit de nota van zienswijzen. De heer Lambers geeft aan een amendement 

op het bestemmingsplan in te zullen dienen om een aanpassing van de komgrens mogelijk te maken. De 

heer Huijbregts verzoekt om kaartmateriaal tot waar de provinciale grens ligt. De heer Huisman roept het 

college op tot het mee te gaan tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan en overweegt het 

aangekondigde amendement te zullen steunen. De heer Theuns doet een beroep op het college om 

mensen te begeleiden bij het omvormen van hun bedrijfsactiviteiten. 

 

In tweede termijn geeft de wethouder aan  dat het van belang of je een bestemming wijzigt in het 

buitengebied of bebouwde kom. Daarbij wijst de wethouder erop dat verzoeken tot aanpassing van de 

komgrens zal weinig nut zal hebben en dat alternatieve trajecten dan het meest haalbaar zijn. De 

wethouder geeft dat bij dit bestemmingsplan niet is overwogen contact te leggen met de provincie. De 

wethouder zegt toe een kaart toe te sturen met daarop de provinciale grenzen. In reactie op het gewijzigd 

vast te stellen van het bestemmingsplan geeft de wethouder aan bij de beleidslijn van de gemeente te 

volgen. 

 

De voorzitter concludeert dat het bestemmingsplan wordt als bespreekpunt wordt doorgeleid naar de 

besluitvormende vergadering.  

 
04. Vaststelling besluitenlijst van 9 november 2016. 

Op verzoek van de heer Van Aken worden de volgende wijzigingen voorgesteld. 

-      Van den Berge geeft aan dat er voor de woningaantallen een grondslag kan liggen in 
provinciale regelgeving. De ervaring leert dat dan geen harde regels zijn. Hoe hard is het 
nodig om nu weer een bestemmingsplanwijziging te doen. 

-      De heer Van den Berge is niet tegen maar wil wel de een opmerking maken omdat het 
verruimen van kredietfaciliteiten de prijzen van woningen opdrijft zorgen dat de 
woningbouw vlotter gaat gebaat is bij leningen. Misschien dat er bijvoorbeeld via de 
grondprijzen ook beter geregeld kan worden dat woningen betaalbaar blijven. 

 

De besluitenlijst wordt vastgesteld met inbegrip van een tekstuele wijzigingen. 
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05. Vragenhalfuur.  

De heer Van Aken stelt vragen over het verwijderen van het fiets- en voetpad aan de Molendijk-Molenweg.  

Wethouder Zijlmans bevestigd dat het fietspad is weggehaald, omdat deze in slechte staat verkeerde en te 

laag lag. Het aanpassen van het fietspad heeft plaatsgevonden in het kader van de reconstructie en de 

verlegging van de 30 km grens. De wethouder geeft toe dat niet specifiek over deze aanpassing is 

gecommuniceerd, omdat dit onderdeel is van een breder plan waarover in een eerder stadium reeds is 

gecommuniceerd. 

 

06. Vaststelling belastingverordeningen. 

De heer Mees geeft aan onder protest akkoord te zullen gaan met de rioolheffing, omdat de maatstaf zou 

moeten zijn dat de vervuiler betaald. Daarnaast wordt gevraagd of de toeristenbelasting ongewijzigd blijft. 

De heer Theuns en de heer Van Es kunnen instemmen met het voorstel. De heer Lambers stelt naar 

aanleiding van een gesprek met het Havenkantoor de vragen wanneer de aanslagen dit jaar worden 

verstuurd of dat het Havenkantoor niet onder de vrijstellingen valt. De heer Remery merkt op dat met het 

vaststellen van de begroting al is ingestemd met de belastingverordeningen. 

 

Wethouder Vos geeft aan dat dit voorstel en de verordeningen een uitwerking zijn van de begroting. De 

wethouder zegt toe de vragen van de heer Lambers schriftelijk te beantwoorden voor de raadsvergadering. 

De inhoud van de belastingen is een politieke discussie.  

 

De heer Van Aken geeft aan dat de PvdA fractie ook bij begrotingsbehandeling aangegeven heeft bezwaar 

te hebben en vraagt verduidelijk hoe de opbrengst van de toeristenbelasting besteed wordt. De heer 

Lambers geeft aan dat hoewel ingestemd is met de begroting uit principe tegen de verordening 

reclamebelasting wordt gestemd.  

 

De wethouder geeft aan 50% van de opbrengst van de toeristenbelasting direct besteed wordt  aan de 

toeristische sector.  

 

De belastingverordeningen gaan als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering. De verordening 

reclamebelasting wordt op verzoek van De Volkspartij als bespreekstuk geagendeerd. 

 

07. Uitvoering amendement discountsupermarkt Dinteloord.  

De heer Gommeren geeft aan dat op basis van de raadsmededeling de raad geconfronteerd wordt met een 

grote kostenpost en dat de kosten verdeeld zouden moeten worden tussen gemeente en de ondernemer. 

De heer Gommeren geeft aan in principe wel akkoord te zijn met het vervolgonderzoek en zal mogelijk een 

amendement indienen over de verdeling van de kosten. De heer Van Aken blijft een voorstander van een 

discountsupermarkt in Dinteloord en merkt op de argumentatie over de lokale brandweer niet 

steekhoudend is, omdat de aanrijtijden leidend zijn. De heer Van Aken merkt op dat goed gekeken moet 

worden over de mogelijke kosten en dat naast de komst van een supermarkt de brandweerkazerne nodig 

vernieuwd moet worden. In relatie tot een behoefte onderzoek wordt door de heer Van Aken gewezen 

naar een reeds uitgevoerd onderzoek in 2013. De heer Remery benadrukt dat vastgestelde regels gevolgd 

moeten worden en dat de kosten op redelijke wijze verdeeld moeten worden. De heer Lambers wijst nog 

op de alternatieve locatie aan de Karel Doormanstraat en dat de kosten voor rekening en risico zijn van de 

ondernemer. De heer Lambers plaatst vraagtekens bij de rol van de brandweer in dit plan en stelt voor om 

de alternatieve locatie serieus te onderzoeken. Naar de mening van de heer Huijbregts is het college 

voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van het amendement en kan zich aansluiten bij de 
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gemaakte opmerkingen over de kosten. De heer Huijbregts en de heer Huisman geven aan dat het belang 

van de brandweer serieus dient worden te worden genomen. De heer Theuns spreekt uit dat het geschikt 

maken van deze locatie een grote investering met zich mee zal brengen en heeft dan ook moeite met dit 

voorstel. Door de investeerder zal aangetoond moeten worden wat de meerwaarde is van de vestiging van 

een supermarkt 

 

Wethouder Lepolder brengt in herinnering de opdracht aan het college om de locatie Westerstraat in kaart 

te brengen en wat de gevolgen zijn voor het vestigen van een supermarkt. Ten aanzien van het behoefte 

onderzoek uit 2013 wordt opgemerkt dat deze uitgaat van een andere situatie en dat de 

consumentenbehoefte sindsdien is veranderd. Het inpassen van een supermarkt vraagt om een 

bestemmingsplanprocedure en om die reden is het belangrijk dat in het voortraject alles goed geregeld is.  

 

In tweede termijn geeft de heer Theuns aan dat het voor de besluitvorming een zetje in de rug zou zijn als 

aangegeven kan worden wat voor supermarkt er precies komt. Ten aanzien van de regionale brandweer als 

bestuursorgaan roept de heer Lambers het college op om het gesprek aan te gaan en duidelijkheid te geven 

over waarom de voorgestelde locatie niet geschikt is. De heer Lambers komt tot de conclusie dat de op 

basis van de kostenberekening de optie Westerstraat eigenlijk niet haalbaar is. De heer Van Aken merkt op 

dat na deze discussie nog geen duidelijkheid is en dat dit een aanleiding is om verder te gaan. Voor de heer 

Gommeren is het des ondernemers om op basis van deze resultaten verder aan de slag te gaan. Daarnaast 

wordt aangegeven dat een alternatieve locatie geen optie is voor de heer Gommeren en dat zorgvuldigheid 

en kwaliteit voor snelheid gaan. De heer Remery benadrukt dat in dit voorstel een duidelijk overzicht is 

gegeven van de risico’s en dat het zoeken is naar evenwicht. 

 

Wethouder Lepolder memoreert dat de opdracht is uitgevoerd volgens het aangenomen amendement en 

over vervanging en verplaatsing de brandweerkazerne te discussiëren valt. De brandweer plaatst wel haken 

en ogen ten aanzien van een alternatieve locatie, met name vanuit het oogpunt van de aanrijtijden. De 

wethouder geeft aan dat het onderzoeken van de optie Karel Doormanstraat alleen kan als de raad daartoe 

de opdracht geeft. Het toevoegen van een paragraaf met daarin de visie van de ondernemer sluit niet aan 

bij de opdracht van de raad.  

De heer Mees mist in de discussie de meerwaarde voor de werkgelegenheid. Dit is een aspect wat voor de 

wethouder meespeelt en waarover de raad een besluit zal nemen. 

 

De voorzitter concludeert dat dit een bespreekstuk is voor de besluitvormende vergadering.  

 

09. Aankoop onder voorwaarden huurwoningen Stadlander. 

Ter ingeleide geeft wethouder Lepolder dat aan dit agendapunt een raadsmededeling is gekoppeld. De 

wethouder meldt hierbij dat een integraal stuk wordt opgesteld waarin alle losse elementen rondom 

volkshuisvesting gebundeld worden, een redesign van het bestemmingsplan Buiten de Veste. Dit 

bestemmingsplan wordt naar verwachting in het najaar gepresenteerd.  

 

Verwijzend naar de raadsmededeling wordt door de heer Lambers opgemerkt dat de huisvesting van 

statushouders verspreid over de kernen plaats moet vinden en dat finchwoningen niet thuishoren in 

Steenbergen. Omdat het aankopen van panden geen gemeentelijke taak is, is de heer Lambers tegen dit 

voorstel.  De heer Weerdenburg wil van het college weten wat het college zal doen om de risico’s en 

kanttekeningen, zoals genoemd in het voorstel, te beperken en wanneer er meer duidelijkheid komt over 
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het Brabant Pact.  De heer Van Es kan het voorstel steunen, omdat dit vanwege de bijzondere situatie 

aanvaardbaar en acceptabel is. Ten aanzien van het voorgenomen redesign van het bestemmingsplan 

merkt de heer Van Es op dat Buiten de Veste een hoogwaarde locatie is, dat met goedkope nieuwbouw niet 

passend is en dat concentratie van statushouders niet gewenst is.  De heer Theuns kan instemmen met het 

voorstel en zegt niet op te kunnen maken dat deze woningen specifiek bedoeld zijn voor statushouders. 

Aandacht wordt gevraagd om belemmerende wet- en regelgeving onder de aandacht te brengen in Den 

Haag. De heer Aben geeft aan dit geen goed te vinden en sluit zich aan bij andere sprekers. Voor de heer 

Van Aken is dit een ongebruikelijke, maar nodige, oplossing. Mevrouw Baartmans is niet tegen het voorstel, 

maar spreekt wel haar verbazing uit over de werkwijze van de corporatie en meent dat zij hierin het 

voortouw zou moeten nemen.  

 

Wethouder Lepolder benadrukt dat er geen alternatieven zijn en dat er gestreefd wordt de taakstelling te 

realiseren, met zo min mogelijk gevolgen voor bewoners. Omdat de corporatie voortdurend bezig is met 

het bouwen, opwaarderen en beheren van woningen wordt het besluit genomen woningen te verkopen. 

De belemmerende regelgeving is door het college onder de aandacht gebracht bij leden van de Tweede 

Kamer. De wethouder benadrukt dat door geen sprake is van concentratie. 

Wethouder Van Geel meldt de laatste stand van zaken met betrekking tot het Brabant Pact. Gemeld wordt 

dat aangezien er geen AZC’s opgericht worden in Bergen op Zoom en Roosendaal is het logisch dat zij meer 

statushouders op zich zullen nemen. Dit gaat van het Steenbergse aandeel af. Hierover worden nog nadere 

afspraken gemaakt.  De wethouder geeft aan dat er steeds gestreefd wordt naar spreiding van huisvesting 

over alle kernen, al lukt dit niet in alle kernen, mede door reeds bestaande afspraken en beleid van 

woningbouwcorporaties.  

 

In tweede termijn verwijst de heer Lambers naar de raadsmededeling waarin sprake is van een in de 40 

woningen die in planvorming zijn. De heer Lambers benadrukt dat de voorgestelde aanpak geen taak is van 

de gemeente en dat over de huisvesting van statushouders met de corporaties aparte afspraken moeten 

worden gemaakt in de woonvisie.  In reactie op de beantwoording van de wethouder vraagt de heer 

Weerdenburg wanneer er duidelijkheid zal zijn over de aanpassing van het Brabant Pact. De heer Van Es 

verzoekt om duidelijkheid over wanneer het redesign van het bestemmingsplan naar de raad komt. De heer 

Theuns memoreert dat het voorstel is begrensd tot tien woningen en kan zodoende het voorstel steunen. 

De heer Aben kan zich aansluiten bij de vorige sprekers en verwacht van het college dat zij de taakstelling 

uitvoert.  

 

Wethouder Lepolder legt uit dat het huisvesten van statushouders een taak is van de gemeente en niet bij 

de corporaties hoort. Met betrekking tot het redesign wordt door de wethouder opgemerkt dat op diverse 

vormen hoogwaardige, en toekomstgerichte woningbouw wordt gerealiseerd.  

Wethouder Van Geel geeft aan dat er nog geen datum te geven is wanneer er duidelijkheid komt over de 

aanpassing van de Brabantse aanpak. Hierover volgt meer informatie op een later moment. 

 

De voorzitter concludeert dat dit een bespreekstuk is voor de besluitvormende vergadering. 

 

10. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst.  

Over ingekomen stuk 3, Dorpsbos Kruisland, geeft mevrouw Baartmans teleurgesteld te zijn en vraagt aan 

de wethouder of er een mogelijk plan B is.  
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Wethouder Zijlmans meldt dat in overleg met de dorpsraad een parkachtige locatie wordt gerealiseerd 

rondom de voetbalkooi en dat enkele groene stukken in het dorp opgewaardeerd zullen worden.  

 

Over ingekomen stuk 5, beantwoording artikel 40 vragen over het openbaar vervoer, voegt mevrouw 

Baartmans hieraan toe dat deze vragen met name betrekking hadden op het ontlasten van de 

burgemeester Van Loonstraat en vraagt naar het standpunt van het college over bewegwijzering. In reactie 

hierop meldt wethouder Zijlmans dat bewegwijzering door Rijkswaterstaat wordt bepaald.  

doen.  

 

Over ingekomen stuk 7, arceenvervuiling in Nieuw-Vossemeer, vraagt de heer Weerdenburg  waarom ook 

niet het grondwater gezuiverd wordt. Hierover meldt wethouder Vos dat de provincie bevoegd gezag is en 

dat zij op basis van onderzoek daartoe heeft besloten. De gemeente zal hierover een zienswijze indienen en 

deze komt na vaststelling in het college ter informatie naar de raad.  

 

09. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 22:14. 

 

Aldus besloten in de vergadering van de oordeelvormende vergadering 11 januari 2017 

Griffier de voorzitter  

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer J.G.P. van Aken 


