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Aan de raad, 

1. Inleiding 
In 2011 is voor de voormalige sportvelden tussen de Oostgroeneweg en Karei DoormanstraatA/an 
Heemskerckstraat in Dinteloord een bestemmingsplan vastgesteld om woningbouw mogelijk te maken. 
Op 11 oktober 2016 heeft het college ingestemd met een herverkavelingsvoorstel voor het gebied. Met de 
nieuwe verkaveling is de inrichting van het gebied verder uitgewerkt en wordt een groter aantal woningen 
in het gebied ingepast. Daarnaast is behoefte aan meer flexibiliteit in woningtypen en verkaveling om in te 
kunnen spelen op de veranderende vraag vanuit de markt. Met bijgaand bestemmingsplan "De Pinas" 
wordt het voorgaande juridisch-planologisch vastgelegd. De voorbereidende planologische procedure is 
doorlopen en het bestemmingsplan kan ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd. 

2. Achtergrond 
Het plangebied omvat een deel van de voormalige sportvelden aan de Oostgroeneweg. Deze locatie is 
sinds de verplaatsing van het sportcomplex van VV Dinteloord naar de zuidelijke randzone van Dinteloord 
beschikbaar voor herinvulling met woningbouw. Hiervoor is op 29 september 2011 het bestemmingsplan 
"Oostgroeneweg Dinteloord" vastgesteld. De hoofdopzet van het nieuwe woongebied is inmiddels op een 
aantal punten gewijzigd. Het college heeft op 11 oktober 2016 ingestemd met een nieuw 
herverkavelingsvoorstel. In de nieuwe verkaveling is het aantal woningen groter en er zijn gedeeltelijk 
andere woningtypen voorzien, zodat kan worden aangesloten bij de veranderende vraag vanuit de markt. 
Tijdens een inloopavond op 29 november 2016 zijn omwonenden geïnformeerd over de plannen. 
Op 6 juni 2017 heeft het college ingestemd met ontwerpbestemmingsplan "De Pinas" en besloten het 
ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen. 

3. Overwegingen 
Op de door de wet voorgeschreven wijze heeft een openbare kennisgeving plaatsgevonden van de 
tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan "De Pinas". Provincie Noord-Brabant en waterschap 
Brabantse Delta zijn eveneens geïnformeerd. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 15 juni 2017 tot en met 26 juli 2017 ter inzage gelegen in het 
gemeentehuis. Het ontwerpplan was tevens raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Binnen de wettelijke termijn is één zienswijze ontvangen van de eigenaren van een bedrijfsperceel aan de 
Karei Doormanstraat. In de Nota van zienswijzen wordt de ingediende zienswijze samengevat 
weergegeven en beantwoord. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen van het 
ontwerpbestemmingsplan. De Nota van zienswijzen is als bijlage bijgevoegd en maakt onderdeel uit van 
het bestemmingsplan. 

Ter inzage ligt: 



4. Middelen 
Op grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad bij het vaststellen 
van een bestemmingsplan tevens een exploitatieplan vast. Hiervan kan worden afgeweken als het 
verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen gronden 
anderszins verzekerd is. Alle gronden in het plangebied zijn in eigendom van de gemeente. De gemaakte 
kosten voor de aanleg van de nieuwe sportvelden, inclusief grondaankoop, en het niet kunnen uitgeven 
van bouwrijpe grond binnen de milieuzonering van 30 meter, hebben geleid tot een tekort op de 
exploitatiebalans. Dit tekort is in 2016 ten laste gebracht van de risicoreserve en verwerkt in de 
jaarrekening die op 22 juni 2017 door uw raad is vastgesteld. De nu nog noodzakelijke kosten kunnen 
worden gedekt via de gronduitgifte. Een exploitatieplan is dan ook niet noodzakelijk. Het plan is, met in 
acht name van het risico op planschade, financieel uitvoerbaar. 

5. Risico's 
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan "De Pinas" kan beroep worden ingesteld bij de Raad van 
State door de indieners van zienswijzen tegen het ontwerp of door belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Financiële risico's zijn, met inachtneming van hetgeen is vermeld bij Middelen, gedeeltelijk afgedekt door 
de verkoop van de gronden en de risicoreserve. In het risicomanagementsysteem is rekening gehouden 
met financiële tegenvallers bij grondexploitaties. Eventuele planschade komt voor rekening van de 
gemeente. De kans op planschade is naar verwachting klein. Mocht deze er toch zijn dan komt die ten 
laste van de grondexploitatie. 

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

7. Voorstel 
1. de zienswijzen ontvankelijk en ongegrond te verklaren conform de motivering als opgenomen in de bij 

het besluit behorende nota van zienswijzen; 
2. het bestemmingsplan "De Pinas" (NLIMRO.0851.dtlBPdepinas-v001) vastte stellen, zulks 

overeenkomstig de bij het besluit behorende toelichting, regels, bijlagen, verbeelding en nota van 
zienswijzen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen 
de secretaris 

ongh, RA 
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