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Geachte heer Van der Spelt, 

Steenbergen, 31 januari 2017 

Als gevolg van ingrijpende wijzigingen in het zorglandschap - een direct gevolg van landelijk 
overheidsbeleid - was het voor tanteLouise noodzakelijk haar huisvestingsplan in de 
gemeente Steenbergen te herzien. Samen met tanteLouise heeft de gemeente Steenbergen 
ingezoomd op diverse locaties, elk met hun mogelijkheden en beperkingen. In uw brief stelt 
u dat het college daarbij, in uw optiek, kansen heeft laten liggen om een extra impuls te 
geven aan het gebied rond de Steenbergse haven door het terrein van De Lindenburgh te 
benutten voor hoogwaardige woningbouw aan het water in combinatie met waterrecreatie. U 
vraagt ons college de medewerking aan de herbouw van De Lindenburgh te heroverwegen. 
In onze beantwoording van de vragen die u ons heeft gesteld, zullen we de feitelijke 
omstandigheden nader toelichten. 

Klopt het dat er gesprekken tussen de gemeente en tanteLouise zijn geweest? 
Dat is juist. Sinds maart 2014 zijn er met enige regelmaat gesprekken gevoerd tussen de 
gemeente en tanteLouise over het huisvestingsvraagstuk. Naast De Lindenburgh is er 
concreet gesproken over de locaties aan de Ravelijnstraat en Onze Stede. De locatie aan de 
Ravelijnstraat is in het bestemmingsplan Couveringepark al in 2009 juist voor dit doel 
bestemd. Echter, als gevolg van de patstelling tussen de ontwikkelaars en de daar uit 
voortvloeiende onduidelijkheid over de beschikbaarheid van het terrein, heeft tanteLouise op 
enig moment de knoop doorgehakt en gekozen voor sloop en nieuwbouw op haar eigen 
locatie aan de Lindenburghlaan. 

Waarom is de raad niet geïnformeerd over deze gesprekken? 
Omdat tanteLouise bij de herbouw van De Lindenburgh gebruikmaakt van haar 
eigendomsrecht op deze locatie en het nieuwe verpleeghuis binnen het geldende 
bestemmingsplan wordt gebouwd, was het niet noodzakelijk om de gemeenteraad daarin te 
kennen. Immers, binnen het imperatieve stelsel van de omgevingsvergunning moet een 
bouwplan, dat binnen het bestemmingsplan past, verleend worden. Daarnaast is deze 
locatie, zoals u ongetwijfeld bekend is, geen tot onteigening aangewezen gebied in het kader 
van de waterrecreatieve ambities van onze gemeente. We hebben ons daarbij gerealiseerd 
dat het snel veranderende zorglandschap tanteLouise noopte om snel te kunnen handelen^ 
Dat het terrein van De Lindenburgh reeds in eigendom was in combinatie met een pank ļaÄ 
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bestemmingsplan, is daarbij van groot belang geweest. In het licht van dat veranderende 
zorglandschap zijn we als college juist blij dat tanteLouise nog in Steenbergen wil investeren 
waarmee dit type (complexe) zorg ook voor de toekomst in onze gemeente is geborgd. 

is het college van mening dat uitbreiding van de haven strookt met de recreatieve ambitie 
van onze gemeente? 
Dat klopt. Daar is geen misverstand over. 

Wat zijn de obstakels, struikelblokken volgens het college om niet verder te gaan met een 
verplaatsing van de Lindenburgh naar de locatie van de oude landbouwschool om zo de 
haven verder te ontwikkelen? 
Ten eerste, zoals we eerder al hebben aangegeven, bouwt tanteLouise op eigen grond, 
binnen een geldend bestemmingsplan en is de uitbreiding van de haven niet in de vorm van 
onteigening voorzien. 
Ten tweede zijn we - als gevolg van de rechtmatige keuze van tanteLouise - al sinds 2015 in 
voorbereiding met het bouwplan voor de nieuwe Lindenburgh. Er zijn in dat kader al 
informatieavonden belegd met buurtbewoners en andere betrokkenen, inmiddels is ook de 
bestaande bebouwing gesloopt. Ook heeft tanteLouise een akkoord bereikt met de 
bankensector over de financiering van het nieuwbouwplan. Volgens tanteLouise is er - ook 
vanuit kostenoverwegingen - geen weg terug. Het college respecteert die keuze en gezien al 
het voorbereidende werk dat inmiddels is verricht en de kosten die daarbij zijn gemaakt is 
het uit oogpunt van behoorlijk bestuur niet gepast de nieuwbouwplannen op die locatie 
nogmaals ter discussie te stellen. TanteLouise duldt ook geen verder uitstel omdat het de 
eigen cliënten, die verblijven in een tijdelijke voorziening in Nieuw-Vossemeer, een snelle 
terugkeer naar het vertrouwde Steenbergen heeft beloofd. 
Tenslotte is ook nu nog altijd niet duidelijk of, wanneer en onder welke voorwaarden de 
gronden aan de Ravelijnstraat beschikbaar komen. Wij zullen u hier binnenkort nader over 
informeren. 

Wil het college nu er uitstel is over de bouw van de Lindenburgh alsnog met tanteLouise in 
gesprek willen om zo uitbreiding van de haven mogelijk te maken en met een voorstel 
hierover naar de raad komen? 
Dat u als raadsfractie, in reactie op een initiatief van betrokken burgers, deze kwestie bij het 
college aankaart, gaf ons de gelegenheid om nogmaals het contact te zoeken met 
tanteLouise. In een constructief overleg hebben we, mede aan de hand van uw vragen, niet 
alleen teruggeblikt maar ook vooruitgekeken. Daarbij zijn ook de mogelijke alternatieven 
nogmaals tegen het licht gehouden. Alles afwegende heeft tanteLouise aangegeven dat ze 
weliswaar begrip heeft voor de beweegredenen van de betrokken burgers, maar dat er - ook 
al gezien de omvang en complexiteit van het project - geen weg terug is. TanteLouise kiest 
er dan ook voor om de voorbereidingen van de herbouw van het verpleeghuis aan de 
Lindenburghlaan onverminderd voort te zetten. 

Hoogachtend, ļ 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 


