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INLEIDING 

Aan de Olmendreef 8 te Steenbergen is het taxibedrijf Buuron gevestigd. Het taxibedrijf heeft het 
vccľľìSīTìsn om nssr ssrì sndsrs îccstis irï Stssrìbĉrcjsrî ís vsrh'jizsrì Ēnsrzijds werdí mst dszs 
bedrijfsverplaatsing het probleem van verkeershinder en geluidsoverlast voor de omgeving op de 
huidige locatie opgelost. Anderzijds biedt dit mogelijkheden om de locatie te herstructureren en aldus 
invulling te geven aan de inspanningsverplichting waaraan het college zich heeft gecommitteerd. De 
eigenaren van het taxibedrijf willen daartoe de vrijgekomen grond, samen met huidig onbebouwd terrein, 
transformeren naar een uniek woongebied met 34 duurzame vrijstaande en twee-onder-een-kap 
woningen gelegen rond een centrale tuin. Hierdoor ontstaat er een nieuwe buurt in zuidwest 
Steenbergen genaamd 'Olmentuin'. 

In het najaar van 2015 zijn de initiatiefnemers begonnen met de planvorming. Er is een eerste 
verkavelingsopzet gemaakt, het planconcept is nader uitgewerkt en de ontwikkeling is globaal getoetst 
aan het relevante woningbouwbeleid en de woningbouwcijfers. Ook is het plan in de media geweest en 
toegelicht op enkele woonbeurzen en informatieavonden. Hieruit bleek een grote positieve 
belangstelling voor Ďe Olmentuin bij potentiële kopers. 

Deze memo bevat een korte en bondige samenvatting van de plannen zoais die in de afgelopen 
anderhalf jaar zijn ontwikkeld, alsmede de onderbouwing daarvan. Specifiek wordt ingegaan op het 
unieke planconcept en de zogenaamde 'ladder voor duurzame verstedelijking'. Deze onderbouwing 
biedt de basis voor het op te stellen bestemmingsplan, dat als juridisch-planologische grondslag gaat 
gelden voor de ontwikkelen. Gedurende het bestemmingsplantraject worden de plannen nader 
gedetailleerd, waarbij wordt bezien op welke wijze optimaal rekening kan worden gehouden met de 
belangen en interesses van zowel de toekomstige bewoners als die van de bestaande omwonenden. 

1 



PLANCONCEFT 

Hef stedenbouwkundige concept 
Het concept voor de Olmentuin is een duurzame en levensloopbestendige wijk gelegen aan de 
dorpsrand van zuidwest Steenbergen. Centraal binnen de Olmentuin is een tuin met wateropvang 
voorzien, alsmede een gemeenschappelijk gebouw annex kas waar bewoners gewassen kunnen 
verbouwen. De woningen en openbare ruimte zijn ruim, groen en dorps in opzet en de woningtypologie 
bestaat overwegend uit tweekappers en vrijstaande woningen. Zowel de bestaande bebouwing in de 
omgeving als de nieuwe bebouwing kan door groene corridors uitkijken over het buitengebied. De 
privacy van de bestaande woningen wordt daarbij uiteraard gerespecteerd. 
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Algemene uitgangspunten 
Voor het ontwerp van de Olmentuin is een aantal uitgangspunten opgesteld waaraan het ontwerp moet 
voldoen. Deze zijn hieronder in beknopte vorm weergeven. In de rapportage 'Olmentuin Steenbergen 
"De mens als verbinding'" (digitaal op te vragen bij Compositie 5 stedenbouw bv) is de volledige 
beschrijving terug te vinden. 

" De stedenbouwkundige opzet van Olmentuin is duurzaam wonen rondom een centrale tuin in een 
rustige, groene setting. 

" Dorpse setting van woningen en openbare ruimte. 
" Groene uitstraling en doorkijken naar het aangrenzende buitengebied. 
« Alle woningen staan op ruime percelen. 
* Alle te bouwen woningen zijn levensloopbestendig en energieneutraal. 
» De achterzijden van de bestaande woningen worden aan het zicht van de nieuwe woningen 

onttrokken en de privacy van deze wordt gerespecteerd. 
" Alle woningen zijn georiënteerd op de centrale tuin en op de zon. 
- Oriënteer het project zo veel mogelijk op de omgeving in plaats van het oriënteren van de 

omgeving op het project 
» De centrale tuin is ingericht als eetbaar park met een gezamenlijk ontmoetingsgebouw. 
" Aandacht voor de waterhuishouding. 
» Gebruik van verantwoorde en natuurlijke materialen. 
" Opzetten van een natuurlijk ecosysteem binnen de centrale tuin en de woningen. 
- Gebruik de huidige Omgeving zo veel mogelijk. 

Programma 
Het programmatische uitgangspunt van het concept stedenbouwkundige plan gaat uit van 34 woningen: 
in beginsel betreft het 12 vrijstaande woningen en 22 twee-onder-een-kap woningen. Dit zijn de twee 
woningtypologieën waar in Steenbergen vraag naar is. Elk van deze woningen is zowel energieneutraal 
als levensloopbestendig. De vrijstaande woningen hebben een woonoppervlakte van 110 m 2 tot 135 m 2 

en de twee-onder-een-kap woningen hebben een woonoppervlakte van 100 m 2 tot 110 m 2. Gedurende 
het traject zijn aanpassingen aan het programma uiteraard mogelijk, indien de marktsituatie daar om 
vraagt. De insteek van het bestemmingsplan zal bovendien flexibel zijn, eveneens met de gedachte om 
in te kunnen spelen op actuele woningmarktontwikkelingen. Het unieke concept blijft daarbij te allen tijde 
leidend. 

Uitwerking 
De verkavelingsrichting van de woningen in het concept stedenbouwkundige plan is geënt op het 
verkaveiingspatroon van de directe omgeving. De overgang naar het buitengebied wordt gevormd door 
achtertuinen die voorzien zijn van natuurlijke, lage erfafscheidingen. De woningen staan in een speelse 
rooilijn en zijn bijna allemaal gesitueerd rondom de binnentuin die een gevarieerde vorm heeft. Centraal 
in deze tuin staan een gemeenschappelijk ontmoetingsgebouw annex kas en is ruimte om een 
waterbergende voorziening aan te leggen. 

3 



Beeldkwaliteit 
Naast een concept stedenbouwkundig plan is een beeldkwaliteitnotitie op hoofdlijnen opgesteld om de 
bijzondere kansen die de locatie biedt verder inzichtelijk te maken. Deze wordt te zijner tijd uitgewerkt in 
een beeldkwaliteitpian: een inzichtelijk en transparant toetsingskader voor de welstandscommissie. De 
belangrijkste uitgangspunten voor de beeldkwaliteit van de Olmentuin zijn: 
a De woningen zijn met het dakvlak georiënteerd op het zuiden en worden voorzien van 

zonnepanelen. 
» Alle woningen worden uitgevoerd als levensloopbestendig en energieneutraal. 
* De woningen hebben een natuurlijke uitstraling met bijbehorend kleur- en materiaalgebruik. 
" De binnentuin bevat een gezamenlijk ontmoetingsgebouw en wordt ingericht als eetbaar park. 
" Erfafscheidingen ontbreken of worden laag en met natuurlijke materialen vormgegeven. 



Beheer en onderhoud 
Om de Olmentuin in stand te houden is uiteraard zorgvuldig beheer en onderhoud nodig. Dit lukt het 
best in een sociale en veilige omgeving. Het moet dan ook vanzelfsprekend zijn dat de bewoners zelf de 
verantwoordelijkheid hebben om het onderhoud van de tuin en hun hui? uit te voeren. Zo worrtt h«f 
groen, het water en de bestrating zelf door de bewoners beheerd en onderhouden. Ook de gezamenlijke 
kas, een punt waar mensen samenkomen, zal gerund worden door de bewoners, op basis van 
vrijwilligheid. Dit alles versterkt het gemeenschapsgevoel binnen de Olmentuin en leidt niet alleen tot 
een duurzame wijk, maar ook tot een sociaal duurzame wijk waar het onderlinge contact van de 
buurtbewoners en de cohesie groot is. 

Duurzaamheid 
Bij een duurzame ontwikkeling als de Olmentuin gaat het over de drie P's. Deze zijn: People, Profit en 
Planet. Gezocht wordt naar innoveren en het tegelijkertijd (en niet ten koste gaan van één van deze 
drie) vinden van kansen die goed zijn voor de samenleving, het milieu en de portemonnee. De aarde 
beschikt over een beperkte hoeveelheid grondstoffen en deze draagkracht wordt momenteel 
overschreden. Ook staat het leveren van lucht en schoon water onder druk. 

Deze problematiek heeft tot vijf punten gezorgd die leidend zijn bij het ontwerp van de Olmentuin: 
I i I i v . : O l U l l v y l I d I O l s l I V * l l 4 * i * l I V Ú I I I V I I I i ķ j i w ^ v . . I . 

2. Het ontwerpen en bouwen naar analogie van de natuur. 
3. Het stoppen met de inzet van toxische stoffen en kiezen voor natuurlijke hernieuwbare materialen. 
4. Aanzienlijke efficiëntieverbeteringen ten opzichte van het bestaande. 
5. Investeren in het behouden en ontwikkelen van de kwaliteit van het groen. 
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De toekomstwaarde wordt niet alleen bepaald door de duurzame kwaliteiten van de woning zelf, maar 
door de wisselwerking van de woning met de omgeving en met de mensen. Aan de woningen worden 
hoogwaardige en duurzame materialen en technieken toegepast waarin de nieuwste kennis en ervaring 
zijn verwerkt. Verouderde onderdelen moeten vervangen kunnen worden en de indeling moei 
aanpasbaar zijn aan mogelijke nieuwe gebruiksbehoeften die passen bij de levensfase; het 
levensloopbestendig wonen. De belevingswaarde van de woning en zijn naaste omgeving moet leiden 
tot woongenot/buurtgenot en daardoor bijdragen aan de betrokkenheid van mensen bij het in stand 
houden van hun woning en buurt. 

Het bovengenoemde thema duurzaamheid is voor Olmendreef verder verdeeld in drie thema's: sociaal-, 
technisch- en ecologisch duurzaam, zoals nader toegelicht in de rapportage 'Olmentuin Steenbergen: 
"De mens als verbinding". 



L A D D E R V O O R D U U R Z A M E V E R S T E D E L I J K I N G 

Wettelijk kader 
Met de inwerkingtreding op 1 oktober 2012 van art. 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
- de ladder voor duurzame verstedelijking' - geide voor aiie juridisch verbindende ruimtelijke plannen 
van decentrale overheden die (planologisch) nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken een 
bijzonder procesvereiste. Dit procesvereiste is gebaseerd op één van de nationale belangen als 
opgenomen in de SVIR, opgesteld door het Rijk. Dit nationale belang houdt in dat, ten behoeve van een 
goed systeem van ruimtelijke ordening, een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij 
ruimtelijke besluiten plaats dient te vinden. Deze zorgvuldige afweging heeft tot doel om, vanuit een 
oogpunt van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, planologisch ongewenste versnippering en een 
onaanvaardbare leegstand te voorkomen Het Rijk heeft ervoor gekozen om, gedeeltelijk gebaseerd op 
de al langer geldende SER-ladder uit 1999, het procesvereiste vorm te geven als een determinerend-
cumulatief werkende motivatieverplichting. De motivatieverplichting voor ruimtelijke besluiten, welke 
geldt voor de maximale planologische mogelijkheden inclusief flexibiliteitsinstrumenten (waarbij 
planologische saldering niet per definitie is toegestaan), bestaat uit drie eisen (treden): 
a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale 

behoefte; 
b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale 

behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van 
de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 
herstructurering, transformatie of anderszins, en; 

c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen 
het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in 
hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen 
van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

Toetsing De Olmentuin 
Trede 1: actuele regionale behoefte 
Ten aanzien van de eerste trede dient primair te worden beoordeeld of het planvoornemen een 
stedelijke ontwikkeling betreft. Een stedelijke ontwikkeling wordt in artikel 1.1.1, lid 1, onder i van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) als volgt gedefinieerd: 'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein 
of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen' 

Het onderhavige planvoornemen betreft de realisatie van 34 woningen met bijbehorende voorzieningen, 
hetgeen als een woningbouwlocatie beschouwd dient te worden en derhalve een stedelijk ontwikkeling 
betreft. Om die reden is voor de Olmentuin de actuele regionale behoefte aan de woningen onderzocht. 
Deze behoefte heeft in het geval van de Olmentuin zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve 
component. 
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Kwantitatieve component 
LJIJ UC l\VVGII ILIIC11IGVG V/UiiipuilUilL yOOL I ICI Will UC VslJIGIO. L/OOOCI I UC WT VVWIIIIÎ CII UlllllOII iu,yiwnwi^ 

woningbouwafspraken, zoals vastgelegd in de "Regionale Agenda Wonen Deel A", d.d. 1 december 
2016? De feitelijke woningvoorraad per 1 januari 2016 bedroeg 10.119. In 2016 zijn vervolgens slechts 
15 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad, die per 1 januari 2017 derhalve 10.134 bedraagt. Met 
dit woningbouwtempo wordt het lastig om aan de woningbouwopgave zoals die er voor de gemeente 
Steenbergen ligt te kunnen voldoen. Tussen 2016 en 2026 zijn nog 830 nieuwe woningen benodigd op 
basis van de regionale afspraken. Daarnaast mag de gemeente aanvullend nog 300 extra woningen 
bouwen in het kader van het Agro Food Cluster West-Brabant. De harde plancaoaciteit binnen 
Steenbergen bedraagt 456 woningen, dit is inclusief de woningen die nog in het plan Buiten de Veste 
gerealiseerd mogen worden. In totaal zijn er derhalve nog plannen nodig voor (830 * 300 - 456 s) 674 
woningen om aan de regionale woningbouwafspraken te kunnen voldoen. Daarmee kan worden 
geconcludeerd dat meer dan voldoende ruimte bestaat voor de 34 nieuwe woningen in de Olmentuin. 
De kwantitatieve regionale behoefte is daarmee aangetoond. 

Kwalitatieve behoefte 
Het kwalitatieve aspect heeft betrekking op het specifieke en unieke woonconcept dat door middel van 
de Olmentuin wordt gerealiseerd. Dit concept is uitgebreid uitgewerkt in de rapportage 'Olmentuin 
Steenbergen: "De mens als verbinding" en tevens eerder in deze memo aangestipt. De Olmentuin is 
meer dan een doorsnee woongebied en om die reden is de behoefte aan de woningen niet alleen 
cijfermatig aantoonbaar, maar ook op basis van de specifieke woonwensen van de toekomstige 
bewoners. Uit een door Heimig Makelaardij opgestelde marktvisie en meer nog aan de hand van een 
aantal informatiebijeenkomsten is gebleken dat er een grote belangstelling bestaat voor de woningen in 
U C VIIIICIIIUIII. I IICl u i l f\c*l I trui UCI I K/pyCi I lOCllXl UUl UVI\ UC IVVVOlllOUCVO Mĉl lUCIlC C*C*I I I l&t piöi I «Ctl IHVítiy IO. 

Trede 2: beschouwen locaties in bestaand stedelijk gebied 
Nu de actuele regionale behoefte aan het plan Olmentuin is aangetoond, dient te worden beschouwd of 
in het bestaand stedelijk gebied van Steenbergen (zoals begrensd in de provinciale Verordening ruimte 
2014) beschikbare én geschikte locaties aanwezig zijn waar in die specifieke behoefte kan worden 
voorzien. Alleen indien de algemene woningbouwopgave van 674 woningen niet in zijn volledigheid in 
bestaand stedelijk is op te vangen, dan wel indien die ruimte wel aanwezig is, maar de locatie niet 
geschikt is voor het gewenste planconcept, mag nieuw ruimtebeslag worden aangewend. Uit een 
uitgevoerde inventarisatie is naar voren gekomen dat alle inbreidingslocaties binnen de gemeente 
samen nog ongeveer een potentiële capaciteit hebben van 300 woningen. Het gaat hierbij om locaties 
die door middel van herstructurering, transformatie of anderszins geschikt te maken zijn voor 
woningbouw en waarvoor nog geen concrete plannen bestaan. Hieruit blijkt dat, zelfs als al deze 
potentiële inbreidingslocaties worden benut voor woningbouw, er nog altijd een opgave overblijft van 
374 woningen. Op basis van jurisprudentie staat vast dat niet eerst alle mogelijke inbreidings- en 
transformatielocaties moeten zijn bebouwd voordat tot uitbreiding van bestaand stedelijk gebied kan 
worden besloten. De raad kan, mits deugdelijk gemotiveerd, ervoor kiezen om een uitbreiding mogelijk 
te maken voordat alle inbreidings- en transformatielocaties zijn benut, indien de actuele regionale 
behoefte beduidend groter is dan de binnen bestaand stedelijk gebied aanwezige mogelijkheden ter 
leniging daarvan. Dit is het geval in Steenbergen, zodat de keuze om de 34 woningen van de Olmentuin 
buiten bestaand stedelijk gebied te realiseren zonder enig risico kan worden genomen. 
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Van de in 2016 aanwezige plancapaciteit bleek 6607o binnen de gemeente gesitueerd te zijn op 
inbreidingslocaties. Naar de toekomst toe wordt dit percentage alleen maar groter. De Olmentuin is naar 
verwachting in ieder geval voor de komende 5 jaar het enige plan, naast de al harde plancapaciteit in 
het pian Buiten de Veste, dat deels is gelegen op een uitbreidingslocatie (maar in planologisch opzicht 
deel uitmaakt van bestaande stedelijk gebied). De nadruk ligt derhalve de komen de jaren op uitbreiding 
conform het gemeentelijke en provinciale beleid. 

Afgezien van het feit dat de cijfers laten zien dat door middel van inbreiding nog niet de helft van de 
woningbouwbehoefte binnen bestaande stedelijk gebied is op te vangen, is het bovendien niet 
waarschijnlijk dat het concept van de Olmentuin binnenstedelijk inpasbaar is. Het groene karakter en het 
expliciete contact met het buitengebied noodzaken een locatie aan de stadsrand. 

Trede 3: afweging locaties buiten bestaand stedelijk gebied 
Indien er geen locatie binnen het bestaand stedelijk gebied aanwezig is, zoals in onderhavig geval, moet 
worden gezocht naar een locatie buiten bestaand stedelijk gebied. Voorwaarde voor een dergelijke 
locatie is dat deze is gelegen in het 'zoekgebied stedelijke uitbreiding'. Bij het aanwijzen van deze 
zoekgebieden heeft reeds een belangenafweging plaatsgevonden welke gebieden geschikt worden 
geacht voor stedelijke uitbreiding. Wanneer wordt gekeken naar de kern Steenbergen, dan zijn globaal 
de volgende zoekgebieden te onderscheiden, zowel vastgelegd in de provinciale Verordening ruimte 
2014 als in de gemeentelijke structuurvisie: 
* Bedrijventerrein Reinierpoider: dit zoekgebiêu ÍS bedoeld ter uitbreiding van het bedrijventerrein. 

Een invulling met woningbouw ligt niet voor de hand. Daarmee is deze locatie geen reëel alternatief 
voor de Olmentuin; 

" Noord-oost Steenbergen: deze locatie is door middel van een harde rand gescheiden van het 
bestaand stedelijk gebied en leent zich gezien de ligging nabij de A4 en de omvang voor de 
ontwikkeling van een woongebied van enkele honderden woningen. Een kleinschalige ontwikkeling 
met 34 woningen ligt hier niet voor de hand; 

" Zuid-oost Steenbergen I Welberg: dit gebied is beoogd als recreatieve zone, waar 
woningbouwontwikkeling niet passend is; 

- Zuid-west Steenbergen: deze strook grenst via een rafelige rand aan het bestaand stedelijk gebied 
van Steenbergen. Deze rand van voormalige lintbebouwing aan de Franseweg wordt slechts op 
twee plaatsen doorbroken. Enerzijds door de Westlandse Langeweg en anderzijds door de 
Olmendreef. Vanuit deze wegen is het zoekgebied te ontsluiten. Ter hoogte van de Westlandse 
Langeweg maakt een veiligheidszone voor Ipg het onmogelijk om nieuwe kwetsbare objecten, 
zoals woningen, te realiseren. Het amoveren van het bedrijf waartoe deze zone behoort ligt niet in 
de lijn der verwachting, zodat deze locatie niet geschikt wordt geacht voor de Olmentuin. Ter 
hoogte van de Olmendreef verdwijnt juist het taxibedrijf en daarmee een potentiële belemmering 
voor zowel de bestaande omgeving als voor nieuwe woningbouw. De locatie aan de Olmendreef 
wordt daarmee, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, het meest geschikt geacht om het 
project Olmentuin te realiseren. De locatie is multimodaal ontsloten: op enkele honderden meters 
liggen meerdere bushaltes (ong. 300 en ong. 400 meter) en het centrum van Steenbergen is 
binnen 10 minuten gemakkelijk met de fiets te bereiken. De ontsluiting voor autoverkeer voldoet 
ook: de Olmendreef grenst aan een provinciale weg waardoor de snelweg A4 gemakkelijk te 
bereiken is. Daarmee voldoet de locatie aan de voorwaarden die worden gesteld aan trede 3, 
waarmee de toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking succesvol is doorlopen. 
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C O N C L U S I E 

Het plan voor de Olmentuin biedt een unieke mogelijkheid om Steenbergen te profileren als 
vooruitstrevende en duurzame gemeente. De behoefte aan het planconcept is aantoonbaar aanwezig 
en de locatie aan de Olmendreef biedt de beste mogelijkheden om invulling te geven aan de 
woningbouw. Mogelijkerwijs kan het plan zelfs een aanzet vormen om ook elders in Zuid-west 
Steenbergen vergelijkbare populaire plannen te ontwikkelen, om zo aan de woningbouwopgave te 
voldoen én een eenduidige en fraaie afronding van de stadsrand te bewerkstelligen. 
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Krijger Advies 
iumt*n in omgtfvmįļWht 

Nassautaan 18 
5111 XE Baarl*-Nassau 
t (013) 607 88 75 
f (013)507 22 60 
e mfoíËekrijgeradvìes.nl 
t www.khjgeradvies.nl 

A A N T E K E N E N 
Aan de raad van de gemeente Steenbergen 
Postbus 6 
4650 A A Steenbergen (NB) 

Baarle-Nassau, 14 april 2017. 

Onderwerp 
Concreet verzoek tot planologische medewerking 
woningbouw Olmentuin. 

Geachte leden van de raad, 

Namens mijn cliënten, de heren Jack en Leo Buuron van Buuron Groep b.v. te Steenbergen, 
vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

Woningbouwlocatie "De Olmentuin" 
Taxi Buuron is gevestigd aan de Olmendreef 8 in Steenbergen. Ten zuiden van de 
bedrijfsbebouwing van het taxibedrijf is een onbebouwd perceel aanwezig. Tussen gemeente 
en Buuron Groep b.v. is overeengekomen om het taxibedrijf te verplaatsen naar een locatie 
elders in Steenbergen en het vrijkomende terrein samen met het onbebouwde perceel te 
benutten voor het realiseren van een woongebied met circa 34 woningen, genaamd "De 
Olmentuin". Enerzijds wordt hiermee het huidige probleem van verkeershinder en 
gtiuiüövj v iaat uOüi tiet laAiucunji vuui uc uiiigtving vjjjgtivjai. r-iiivatiz.ijuo uitui un 

mogelijkheden om de locatie te herstructureren en aldus invulling te geven aan de 
inspanningsverplichting richting Taxi Buuron waaraan de gemeente zich heeft gecommitteerd 
(zie hierna). 

Het streven is om in De Olmentuin een bijzonder woonmilieu tot stand te brengen voor 
verschillende doelgroepen, waarbij de nadruk komt te liggen op duurzaamheid en ruim wonen 
in een groene omgeving. Er wordt een woonwijk gerealiseerd met een uniek concept, die zich 
duidelijk onderscheid van andere woongebieden in Steenbergen. 

Er is rondom dit plan al het nodige voorwerk gedaan en zijn al heel wat rapporten 
geproduceerd, zoals de rapportage 'Olmentuin Steenbergen "De mens als verbinding'" en een 
beeldkwaliteitnotitie op hoofdlijnen. Deze rapporten zijn desgewenst op te vragen. 
Bijgevoegd treft u een memo aan met daarin beknopt het meest relevante voorwerk, aan de 
hand waarvan u snel inzicht krijgt in de opzet en bedoeling van het voorliggende plan. 
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Krijger Advies 

Alvorens dit verzoek aan uw raad voor te leggen en groen licht te geven voor het (doen) 
opstellen van een bestemmingsplan voor dit woningbouwproject, is er onderzocht of er 
behoefte is aan de voorgestane woningbouw, is publiciteit gegeven rondom het 
woningbouwplan en is het plan getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. 

Afsprakenkader Villa Moors 
Op 17 december 2013 is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Steenbergen en 
Buuron Groep b.v. waarbij is overeengekomen dat Buuron Groep b.v. onderhoud aan de 
buitenschil van Villa Moors zal plegen. Na voltooiing van de werkzaamheden is de villa 
aangewezen als gemeentelijk monument. Als tegenprestatie is opgenomen dat zodra de villa 
onherroepelijk een monument is geworden, de gemeente een inspanningsverplichting heeft 
richting Buuron Groep b.v. dat binnen vijf jaar de volgende planologische procedures 
onherroepelijk zullen zijn: 

a. herontwikkeling van de villalocatie; 
b. herontwikkeling en bedrijfsverplaatsing van de locatie Olmendreef; 
c. realisatie van het landhuis op locatie Oosthavendijk. 

In het kader van die overeenkomst ligt thans sub b voor, de herontwikkeling en 
bedrijfsverplaatsing van de locatie Olmendreef. Van de hiervoor genoemde periode van de 5 
jaar waarbinnen de planologische procedures onherroepelijk moeten zijn, zijn er inmiddels 3 
jaar verstreken. Er zal derhalve een strak plan van aanpak gevolgd moeten worden om binnen 
de gestelde termijn van 5 jaar tot een onherroepelijk bestemmingsplan te komen. 

Standpunt terzake van planologische medewerking 
Nu is het moment aangebroken om het bestemmingsplan op te stellen en in procedure te 
brengen. Alvorens daartoe over te gaan en de daaraan verbonden kosten en t i jd te gaan 
maken, willen mijn cliënten echter wel helderheid van uw raad over de vraag of zij bereid zijn 
om planologische medewerking te verlenen aan een dergelijk woningbouwproject op die 
locatie. 

Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het 
college doet het voorbereidend werk, sluit een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer, 
toetst het bestemmingsplan en brengt dat in procedure, maar het is de raad die uiteindelijk 
besluit tot het al dan niet vaststellen van een bestemmingsplan. 

Vandaar deze brief aan uw raad met het concrete verzoek om: 
a. Uit te spreken dat de raad - uiteraard onder voorbehoud van het doorlopen van de 

bestemmingsplanprocedure - planologische medewerking wenst te verlenen aan 
realisatie van een woningbouwproject als omschreven in de bijgevoegde memo. 

b. In te stemmen met het uitwerken en in procedure brengen van het bestemmingsplan 
voor bedoeld woningbouwproject. 

c. Het college op te dragen bij de voorbereiding van het vaststellingsbesluit een 
voortvarende aanpak te hanteren, opdat binnen de overeengekomen termijn van 5 jaar 
na de renovatie van Villa Moors een onherroepelijk bestemmingsplan aan de orde kan 
zijn. 
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Afzender; 
Gebr. Buuron 
Olmendreef 8 
4651 RP STEENBERGEN 


