
gemeente Steenbergen 
min i MI inn MI mi 

BM1702847 

Raadsvergadering Agendanummer 
28 september 2017 

Onderwerp 
Hoofduitgangspunten centrumplan Welberg 

Steenbergen; 22 augustus 2017 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 9 april 2015 heeft een beeldvormende raadsvergadering plaatsgevonden over het centrumgebied in 
Welberg. Het ging hierbij in het bijzonder over de volgende punten: De openbare ruimte, 
verkeersveiligheid, huisvesting verenigingen, woningbouw en de toekomst van de kerk. In deze nota 
wordt aan u op deze verschillende punten een toelichting gegeven over de stand van zaken en wordt aan 
u gevraagd om een aantal hoofduitgangspunten vast te leggen. Dit raadsbesluit is niet strikt wettelijk 
noodzakelijk, maar wel wenselijk om naar de inwoners van Welberg en betrokken instanties en 
verenigingen duidelijkheid te bieden over de hoofduitgangspunten, zodat op basis hiervan gewerkt kan 
worden aan de verdere definitieve invulling. 

2. Achtergrond 
Toekomst kerk. Naar aanleiding van de beeldvormende avond is in de tweede helft van 2015 en begin 
2016 met initiatiefnemers gesproken om te kijken naar de mogelijkheden om de kerk te gebruiken als 
dorpshuis. Deze gesprekken zijn echter nooit meer definitief afgerond omdat ineens vanuit het niets, 
althans voor de gemeente, de heer Van Trier zowel de kerk in Welberg als Dinteloord heeft gekocht. Met 
de heer Van Trier is vervolgens gesproken en hij heeft duidelijk aangegeven geen interesse te hebben 
om de kerk te gaan gebruiken als dorpshuis. De heer Van Trier heeft nog geen vastomlijnde plannen wat 
te doen met de kerk in de toekomst, maar wel bepaalde ideeën. Hij vraagt daarom om een ruime 
bestemming waarin deze opties kunnen worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om gebruik van de kerk als 
horeca en/of wonen. Zolang er nog geen invulling is, is hij bereid om de kerk open te stellen voor 
maatschappelijk gebruik. Momenteel staat de kerk opnieuw te koop. 

Huisvesting verenigingen: 
Op basis van een enquête gehouden door de dorpsraad bleek dat er een duidelijke meerderheid is die het 
gemeenschapshuis op de huidige plek wil behouden maar wel aangepast wil zien aan de wensen van de 
gebruikers en de moderne tijd. In de enquête gaf hier 690Zo van de geënquêteerden de voorkeur aan. 20*^ 
gaf aan dat er niets hoefde te veranderen aan het dorpshuis, 70Zo wilde een andere plek voor het 
dorpshuis, 2X gaf aan geen behoefte te hebben aan een gemeenschapsvoorziening en T.% gaf een 
ander antwoord. Kortom een duidelijke meerderheid voor behoud van het dorpshuis met aanpassingen 
aan de wensen van de huidige gebruikers (renovatie). Daarnaast is er ook een aparte inloopavond 
georganiseerd op 9 maart 2016 om de wensen van verenigingen en gebruikers verder in beeld te krijgen. 
Hieruit kwam ook naar voren dat behoud van de Vaert voorkeur genoot met een aantal aanpassingen. Er 
zijn met het bestuur van de Vaert een aantal varianten besproken. Uiteindelijk hadden ze een duidelijke 
voorkeur voor de bij dit voorstel uitgewerkte variant. Bij de aanpassingen is rekening gehouden met 
duurzaamheidsaspecten. De aanpassingen houden het volgende in:: 
- Renovatie toiletgroepen 

Ter inzage ligt: 



- Voormalige kleedkamers sc Welberg worden aangepast als bergruimte. 
- Vergaderruimtes, hal en gang worden voorzien van systeemplafonds en energiezuinige 
binnenverlichting (bewegingsdetectie waar nodig) 
- Vergaderruimte wordt gecreëerd 
- Aanpassing werktuigbouwkundige installaties, vernieuwing cv toestellen, vervanging radiatoren. 
- De daken zullen worden nageïsoleerd. 
- Aanpassing entree en hal. 
- Vanuit de grote zaal zal een verbinding worden gerealiseerd naar het plein. 

Met JFK en De Klup heeft ook overleg plaatsgevonden. Zij hebben een eigen apart gebouw in het 
plangebied. Uit dit overleg kwam naar voren dat zij de huidige situatie gehandhaafd willen houden. Het 
blijkt ook dat zij op dit moment in het geheel geen huur betalen voor het gebruik van het pand. Dit zal in 
een apart te volgen traject onderwerp van discussie zijn. Er is asbest verdacht materiaal aanwezig op het 
dak. Het verwijderen hiervan kan mogelijk extra kosten met zich meebrengen. Bij de verdere 
planuitwerking van gemeenschapshuis De Vaert zal ook de vervanging van het dak (onderhoud) 
JFK/MJW De Klup worden meegenomen. In de MOP (meerjarenonderhoudsplan) staat vervanging van 
het dak opgenomen voor 2019. 

Openbare ruimte/ontsluitinq/verkeerssituatie 
Tijdens de beeldvormende avond is door kinderen van de school naar voren gebracht dat de 
verkeersveiligheid voor fietsers niet goed is. Er is door een aantal werkgroepen op deze avond toen 
voorgesteld om een nieuw fietspad aan te leggen van de voormalige sportvelden naar de Corneliusstraat 
achter de kerk en langs de begraafplaats. Het fietspad kan echter alleen maar worden aangelegd indien 
de parochie de grond zou willen verkopen. De parochie heeft na uitgebreid overleg aangegeven akkoord 
te gaan met de verkoop van de grond tegen een prijs van C 25, - per m2. Overigens is er uiteindelijk niet 
gekozen voor de aanleg van een fietspad maar voor de aanleg van een pad voor niet gemotoriseerd 
verkeer. Een dergelijk pad is namelijk toegankelijk voor zowel fietsers als voetgangers. 

Er is een drietal modellen/varianten voor de inrichting en ontsluiting van het gebied gepresenteerd. Er 
bleek een duidelijke meerderheid te zijn voor een model waarbij aan de westzijde van het plangebied een 
brug over de Boomvaart en bijbehorende toegangsweg werd aangelegd. Dit is de reden waarom alleen 
dit model verder is uitgewerkt en in de kostenberekening is meegenomen (zie pagina 6 bijgevoegde 
presentatie).. 

Om een verblijfsgebied te realiseren en om de verkeersveiligheid nog meer te waarborgen zal het terrein 
gelegen tussen de school en het gemeenschapshuis autovrij worden gemaakt. Dit gebied kan dan ook als 
dorpsplein gebruikt worden, Een nadrukkelijke wens van het dorp die al is vastgelegd in het 
dorpsontwikkelingsplan van d.d. 31 januari 2008. Een gedeelte van het schoolplein zal ook betrokken 
worden bij het dorpsplein en openbaar worden gemaakt. De huidige fietsenstalling op het schoolplein 
moet dan worden gesloopt en elders worden herbouwd. 

Er is voor zorg gedragen dat zowel voor de nieuw te realiseren woonwijk als voor de aanwezige functies 
binnen het plangebied voldoende parkeergelegenheid aanwezig is. De noodzakelijke omvang van de 
parkeergelegenheid is bepaald op basis van de reguliere CROW normering en op basis van een 
parkeeronderzoek gedaan door de dorpsraad naar de huidige parkeerdruk. 

Vanuit de dorpsraad en het bestuur van De Vaert is een duidelijk wens naar voren gekomen om de 
huidige grote beukenbomen te handhaven. Bij de uitwerking is hier zoveel als mogelijk rekening mee 
gehouden. Als gevolg van de nieuwe ontsluiting van het gebied dienen er wel een aantal bomen te 
worden gekapt. 
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Voormalige sportveld: 
Op het voormalige sportveld zal in beperkte mate woningbouw kunnen plaatsvinden. Dit sluit aan bij de 
wensen van de bevolking Al0Zo had een voorkeur voor het bouwen op kleine schaal van woningen in het 
centrum van welberg. 280Zo had een voorkeur voor het bouwen van woningen op kleine schaal buiten het 
centrum van Welberg. 180Zo was van mening dat er geen woningen meer bij hoeven te worden gebouwd in 
Welberg en 40Zo vond dat er een grote nieuwbouwwijk moet komen. 3Vo reageerde anders. 

Bij de inrichting van het woongebied zijn twee varianten/modellen uitgewerkt, uitgaande van een 
maximum van 30 woningen. Een variant waarbij de straat gelegen is aan de buitenkant van het gebied en 
een variant waarbij de woningen zijn gelegen direct grenzend aan de bestaande woningen aan de 
Pastoor Kerckestraat en de Laurentiusdijk, rondom een groen middenterrein. Ten opzichte van de 
begraafplaats blijft in alle varianten een minimale ruimte over van 10 meter. Hier wordt niet direct 
tegenaan gebouwd. De typologie woningen zal bestaan uit grondgebonden woningen. Aangezien er 
vraag is naar goedkopere grondgebonden koopwoningen, twee onder één kapwoningen en 
levensloopbestendige woningen, wordt aangestuurd op deze typologie van woningen. Vrijstaande 
woningen zijn niet voorzien omdat blijkt dat meer dan 50o7o van de te koop staande woningen in de 
gemeente vrijstaande woningen zijn. 
Tijdens de informatie/inloopavond gehouden op 12 juli bleek er een duidelijke voorkeur te zijn voor de 
woningbouwvariant waarbij woningbouw aan de rand van het plangebied wordt gerealiseerd rondom een 
openbaar groen middenterrein (zie bijgevoegde schets, corsanr. BBM1701161) 

Hondenlosloopterrein 
Vanuit een aantal dorpsbewoners is de wens geuit tot het realiseren van een hondenlosloopterrein (per 
abuis naar buiten gecommuniceerd als hondenuitlaatterrein). Er heeft een overleg met de parochie 
plaatsgevonden. De parochie heeft in principe de bereidheid getoond om de bij hun in bezit zijnde 
braakliggende grond aan de oostzijde van de begraafplaats beschikbaar te stellen voor het realiseren van 
een hondenlosloopterrein. Er is nog geen definitieve zekerheid. Het veld van de parochie ligt buiten het 
plangebied van het centrumplan. Met de dorpsraad en de parochie moet nog nader worden overlegd. Er 
hoeft hierover nu geen besluit te worden genomen. Over de kosten kan nu ook nog niets worden gezegd. 

3. Overwegingen 
Ten aanzien van de volgende punten is het wenselijk om hoofduitgangspunten vast te stellen voor de 
verdere uitwerking. 
De kerk: 
U kunt de kerk conform de wensen van de eigenaar in het nog op te maken bestemmingsplan de 
gemengde bestemming horeca/wonen geven, met hieraan ondergeschikt maatschappelijke doeleinden. 
Voordeel hiervan is dat de eigenaar sneller tot een passende invulling van de kerk kan komen. 
Handhaven van de huidige maatschappelijke bestemming is vanwege het ruim voldoende aanbod van 
maatschappelijke voorzieningen in het plangebied niet realistisch. Hoewel de kerk geen monumentale 
status heeft is het wel een beeldbepalend pand en is het niet wenselijk dat de kerk zonder meer gesloopt 
kan worden. Daarom zal in het bestemmingsplan, zoals nu ook al het geval is, er een bescherming 
worden gelegd op het pand, zodat de afgifte van een vergunning tot sloop alleen maar mogelijk is als er 
overeenstemming is over een nieuw bouwplan (aanlegvergunningenstelsel). Als er een nieuw bouwplan 
wordt ingediend, wordt dit zoals gebruikelijk met dit soort panden voorgelegd aan de commissie 
ruimtelijke kwaliteit (fusie tussen monumentencommissie en welstandscommissie). Het gaat bij een 
dergelijke planologische bescherming niet om een aanwijzing van het pand tot monument, maar om de 
kwaliteit van het straatbeeld. 
Het parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden. Door zijn decentrale ligging ten opzichte van het 
nieuwe woon- en verblijfsgebied is het noodzakelijk dat de extra parkeerdruk samenhangend met de 
nieuwe invulling van de kerk op eigen terrein wordt opgevangen. 
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Huisvesting verenigingen; 
Met de renovatie van het gemeenschapshuis met een verbetering van de GPR score van 1,5 wordt een 
duurzame en een toekomstbestendige accommodatie gerealiseerd. Er is niet gekozen voor een 
verbetering van de GPR score van 2 conform het convenant duurzaam bouwen enerzijds omdat de 
gebruikers en bestuur van het gemeenschapshuis een voorkeur hadden voor de variant met een 
verbetering van een GPR score van 1.5 en anderzijds omdat voor een verbetering van een GPR score 
met 2 punten zeer grote financiële investeringen gedaan moeten worden, te denken valt aan, complexe 
werktuigbouwkundige installaties en zware bouwkundige ingrepen. 
De GPR score wordt bepaald op basis van de volgende onderdelen: 

Energie 
Milieu 
Gezondheid 
Gebruikskwaliteit 
Toekomstwaarde 

Het clubhuis van JFK en De Klup handhaven en onderhouden (dak moet worden vervangen). Dit ook 
vanwege het feit dat de gebruikers hier een duidelijke voorkeur voor hebben. 

Openbare ruimte /ontsluiting/verkeer: 
Het gebied tussen de school en De Vaert autovrij maken en in de toekomst gaan gebruiken als 
dorpsplein, 

Vanwege de gewenste verbetering van de verkeersveiligheid zal er een pad voor niet gemotoriseerd 
verkeer tussen het nieuwe woongebied op het voormalig sportpark en de Corneluisstraat worden 
aangelegd en de hiervoor noodzakelijke grond worden aangekocht tegen een prijs van 6 5400,-. (formele 
afhandeling aankoop grond volgt na raadbesluit). Tevens zullen de bestaande aansluitingen op de 
Pastoor Kerckestraat worden afgesloten voor autoverkeer. 

Er wordt voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd binnen het plangebied. De meeste 
parkeergelegenheid wordt gesitueerd aan de westzijde van de Vaert. 

De beukenbomen worden zoveel als mogelijk gehandhaafd. De betreffende bomen zullen planologisch 
worden beschermd middels een aanlegvergunningenstelsel. Dit houdt in dat de bomen niet zonder meer 
gekapt kunnen worden en dat hiervoor een aparte procedure moet worden gevolgd. Dit hoort op basis 
van de huidige wet op de ruimtelijke ordening al tot de mogelijkheden en hiermee wordt al vooruitgelopen 
op de nieuwe omgevingswet, waarbij er vanuit wordt gegaan dat er geen aparte bomenverordening meer 
bestaat. 

Voormalig sportveld 
Er zijn op d.d. 12 juli 2017 op de inloop/informatieavond een tweetal varianten/modellen gepresenteerd 
qua indeling. Een meerderheid had een voorkeur voor model/variant 1, waarbij de woningbouw aan de 
rand is gesitueerd rondom een nieuwe groen plein, met vanzelfsprekend ook de noodzakelijke 
infrastructuur. Deze keuze heeft wel tot gevolg dat de nu aanwezige bomen rondom het voormalig 
voetbalveld worden gekapt. Er wordt uitgegaan van een gemengd woningbouwprogramma van maximaal 
30 twee onder één kap, rijwoningen en levensloopbestendige woningen. Het bestemmingsplan zal 
flexibel worden opgezet zodat indien nodig snel kan worden ingesprongen op veranderingen in de markt. 

Ingekomen reactie inloopavond 12 juli 
Er zijn tijdens de avond een 18 tal schriftelijke reacties ingediend. In bijgevoegde bijlage wordt apart 
ingegaan op de ingebrachte reacties. Uit de reacties blijkt ook een duidelijke voorkeur voor 
woningbouwvariant 1. De reacties hebben niet geleid tot aanpassingen aan de hoofdlijnen van de 
planvorming. 
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4. Middelen 
Renovatie de Vaert 
In de perspectiefnota is een bedrag opgenomen van C 430.900,-- De renovatie van de Vaert blijft binnen 
dit bedrag. Hierbij wordt wel aangetekend dat er nog een aparte studie wordt verricht naar een 
samenwerking met de school om gezamenlijk (De Vaert en de Puis X school) gebruik te gaan maken van 
zonne-energie. Het is momenteel niet duidelijk of dit extra kosten met zich mee zal brengen. Vooralsnog 
wordt uitgegaan van het huidig beschikbare budget. 

Clubgebouw JFK/ De Klup 
De gereserveerde middelen van C 19.584,- voor vervanging van het dak staan opgenomen in de MOP 
voor 2019. Indien benodigd zullen de middelen naar voren worden gehaald. 

Kosten openbare ruimte 
Ten behoeve van het bestemmingsplan is op basis van model/variant 1, waarbij de woningen aan de rand 
van het plan zijn gesitueerd rondom een "middenplein" een globale exploitatieraming opgesteld. Hieruit 
blijkt dat de kosten voor het aanleggen en aanpassing van de openbare ruimte ten gevolge van het 
bestemmingsplan, waaronder begrepen, de aanleg van een verkeersbrug, kosten realiseren 
langzaamverkeersontsluitingen, en nieuwbouw en verplaatsing fietsenstalling, kunnen worden gedekt uit 
de te verwachten grondopbrengst. Bij een voorlopig aangehouden grondprijs van C 225, - per m2, excl. 
BTW voor bouwrijpe grond (vergelijkbaar met de laatst getaxeerde grondprijs voor vergelijkbare woningen 
in Dinteloord) is er een gering overschot geraamd van C 26.000, -. Zoals al eerder aangegeven zal er met 
betrekking tot het type te bouwen woningen flexibiliteit worden opgenomen in het bestemmingsplan. 
Aangezien de grondprijs op basis van een taxatie, na vaststelling van het bestemmingsplan op grond van 
het type te bouwen woningen wordt bepaald kan het resultaat van de exploitatieraming wijzigen. Deze 
wordt jaarlijks herzien, gelijktijdig met het opstellen van de jaarrekening. Middels het voorgestelde 
raadsbesluit wordt ook aan u officieel voorgesteld om het bestemmingsplan Centrum Welberg in 
exploitatie te nemen. Dit is noodzakelijk om te maken kosten samenhangend met het maken van het 
bestemmingsplan te boeken op de exploitatie. 

5. Risico's 
-De gebruikelijke risico's van bezwaar en beroep. 
-Stagnatie in de uitvoering en/of verkoop. In het bijzonder maken we hier melding van het feit dat het 
plangebied is gelegen in een gebied waar mogelijk explosieven aanwezig zijn en waar sprake is van een 
hoge archeologische waarde. Op deze punten dient nader onderzoek plaats te vinden. Daarnaast loopt 
momenteel een flora- en faunaonderzoek, in het bijzonder naar de aanwezigheid van vleermuizen. Ook 
de eventuele aanwezigheid van vleermuizen of andere beschermde dieren kan vertraging tot gevolg 
hebben. 
-Daling van de marktprijs voor bouwrijpe grond. 
-Wijzigingen in de planvorming. 

In het managementsysteem is met deze risico's rekening gehouden. 

6. Communicatie/Aanpak 
Renovatie dorpshuis De Vaert/onderhoud gebouw (vervanging dak) De Klup en JFK 
Uitwerking van de bescheiden aangaande omgevingsvergunning en uitvoeringstekeningen zal 
plaatsvinden na uw besluitvorming. Eén en ander is afhankelijk van resultaten van explosievenonderzoek 
en/of flora en faunaonderzoek. Naar verwachting zal de aanbesteding van de renovatie 
gemeenschapshuis de Vaert plaats vinden in de tweede helft van 2018. 

Bouwrijp maken en aanpassen bestaande openbare ruimte 
Werkgroep uitwerking dorpsplein komt bijeen van oktober 2017- maart 2018. 
Besteksvoorbereiding tweede helft 2018, uitvoering eerste helft 2019, is afhankelijk van procedure 
bestemmingsplan. 
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Bestemmingsplan 
De verwachting is dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd in januari 2018. Het 
bestemmingsplan zal dan afhankelijk van het aantal reacties, waarschijnlijk in mei/juni 2018 ter 
vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Na het raadsbesluit van september kunnen er al partijen worden gezocht voor de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie. Daadwerkelijke bouw kan pas plaatsvinden na vaststelling van het bestemmingsplan. 

Verkoop grond 
Na uw besluit zal er een aantal ontwikkelende partij of ontwikkelende partijen worden geselecteerd om 
het plan verder uit te werken op basis van de vastgestelde hoofduitgangspunten. Het streven is erop 
gericht om uit te gaan van één bouwstroom. Daadwerkelijke grondoverdracht vindt plaats na vaststelling 
van het bestemmingsplan. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor om akkoord te gaan met het vaststellen van de volgende hoofduitgangspunten 
Gemeentelijke gebouwen 
- De Vaert renoveren conform bijgevoegde variant 2. 
-Clubhuis JFK en De Klup handhaven en akkoord gaan met uitvoeren onderhoudswerkzaamheden 
(vervanging dak) indien nodig in 2018 in plaats van 2019. 

Inrichting openbare ruimte 
- Pad voor niet gemotoriseerd verkeer aanleggen tussen nieuwe woongebied, achterlangs de kerk naar 
de Corneliusstraat. 
-Het gebied tussen de school en de Vaert inrichten als autovrij dorpsplein, 
-Een gedeelte van het schoolplein betrekken bij dorpsplein en dit gedeelte als openbaar schoolplein 
inrichten. 
-Brug aanleggen over de Vaert als nieuwe en enige entree voor auto's tot het centrumgebied 
-Beukenbomen zoveel als mogelijk handhaven. 
-De mogelijkheid openlaten om bij de Vaert een terras te realiseren. 

Hoofduitgangspunten bestemmingsplan 
- Het voormalige sportveld inrichten als woongebied met de daarbij behorende infrastructuur en 
groenvoorzieningen. Woningbouw aan de randen rondom groen middenterrein (zie bijgevoegde pdf. 
Corsanr. BBM1701161)). De binnen het plangebied aanwezige overige gebouwen zullen met 
uitzondering van de kerk hun huidige maatschappelijke bestemming houden. 
- Kerk: gemengde bestemming Horeca/Wonen geven, met ondergeschikt uitoefenen maatschappelijke 
doeleinden. Parkeren moet verplicht op eigen terrein worden opgevangen en de kerk beschermen 
middels aanlegvergunningenregime. 

centrum Welberg in exploitatie te nemen Tevens wordt voorgesteld om het bestemmin 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen 
de secretaris 

R. de Jongh, RA M 
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