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Raadsvragen ex. artikel 40
Steenbergen, 24 oktober 2017
Geachte heer Huisman,
Op 27 september 2017 heeft u door middel van een schrijven een aantal artikel 40 vragen
gesteld naar aanleiding van de voorgenomen sloop van het pand aan de Westvoorstraat
32 te Dinteloord. U geeft aan dat het mooie straatbeeld in Dinteloord al enige tijd verloedert
door het bouwproject op het betreffende adres. U geeft aan via de media vernomen te
hebben dat het pand gesloopt mag worden en u geeft aan dat de fractie van StAn deze
ontwikkeling schrikbarend vindt. Door de sloop zou één van de laatste oude gevels in
Dinteloord verdwijnen uit het, volgens u, beeldbepalende straatbeeld. U geeft aan dat het
pand veel (oud-)Dinteloorders met veel trots doet terugdenken aan de historie van het dorp
Dinteloord.
Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld waarop wij de onderstaande
antwoorden hebben geformuleerd.
1.

Op grond van welk feit heeft het College besloten om een sloopvergunning af te
gegeven voor het historische pand aan de Westvoorstraat te Dinteloord?
Om het pand te kunnen slopen is geen sloopvergunning benodigd. Het college heeft
dan ook geen sloopvergunning afgegeven. Wel is er voor de sloop een sloopmelding
noodzakelijk. Wanneer een sloopmelding gedaan moet worden, volgt uit het
Bouwbesluit. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt, of
als er sprake is van de aanwezigheid van asbest. Een sloopmelding moet ten minste 4
weken voor de start van de sloopwerkzaamheden ingediend worden. Het aanvaarden
van de sloopmelding is geen formeel besluit, hiertegen kan dan ook geen bezwaar
worden gemaakt. Dit betekent dat, indien er geen samenloop van toepassing is, per
direct gestart mag worden met de sloopwerkzaamheden. Er kan sprake zijn van een
samenloop als het pand bijvoorbeeld een beschermde monumentale status heeft. Op
18 juli 2017 is de benodigde sloopmelding door ons ontvangen. Op 15 augustus 2017
heeft de eigenaar van ons een brief ontvangen met hierin de mededeling dat de
sloopmelding voldoet aan de indieningsvereisten. Omdat er geen samenloop van
toepassing is, het pand heeft geen formele beschermde status, mag de eigenaar het
pand per direct slopen.
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2.

Is er door de eigenaar een Omgevingsvergunning aangevraagd, zoals wettelijk
verplicht is bij een verbouwing? Zo niet, wat gaat het College hiertegen doen?
Door de eigenaar is voor het verbouwen van het pand geen omgevingsvergunning
aangevraagd, zoals wettelijk verplicht. Het college zal de eigenaar niet verzoeken deze
omgevingsvergunningaanvraag alsnog in te dienen. De eigenaar heeft inmiddels
aangegeven het volledige pand te willen slopen en te vervangen door nieuwbouw.
Hierdoor is er geen sprake meer van een verbouwing en is de
omgevingsvergunning(aanvraag) hiervoor niet meer van toepassing. De eigenaar heeft
aangegeven voorde nieuwbouwplannen een bouwadviesbureau te hebben
ingeschakeld. Voor de nieuwbouw is een omgevingsvergunning nodig. Het
bouwadviesbureau zal deze vergunningaanvraag verzorgen. Voorde
nieuwbouwplannen is nog geen aanvraag omgevingsvergunning ontvangen.

3.

Heeft het gebouw een monumentale status, gemeentelijke alsook rijksoverheid?
Het pand heeft geen rijks- of gemeentelijke monumentale status.

4. Zou het pand beeldbepalend zijn, welke criteria gelden daarvoor?
Het pand aan de Westvoorstraat is geen officieel beeldbepalend pand. Zou het een
officieel beeldbepalend pand zijn, dan volgt een bescherming via het bestemmingsplan
en de welstandsnota.
In het bestemmingsplan en de welstandsnota worden afhankelijk van de specifieke
(beeld)kwaliteit van het pand eisen verbonden aan de vergunning voor het wijzigen
van beeldbepalende panden. Sloop kan echter niet worden voorkomen op basis van
deze instrumenten. Dit kan uitsluitend via een bescherming met een
monumentenstatus en het opnemen van een instandhoudingsplicht in de
gemeentelijke erfgoedverordening. Omdat het op dit moment ontbreekt aan een
uniform kader voor de beeldbepalende objecten, wordt in het kader van de actualisatie
van het erfgoedbeleid het opnemen van een instandhoudingsplicht overwogen en hoe
om te gaan met de aanwijzing van objecten tot monument.
5. Zo nee, is het college van mening dat het hier gaat om een zeer beeldbepalend
gebouw voor de kern van Dinteloord?
Het college is van mening dat het hier niet gaat om een zeer beeldbepalend gebouw
voor de kern van Dinteloord. Wel is het college van mening dat het karakteristieke
gebouw bijdraagt aan de beeldkwaliteit van het centrum.
6.

Er is een aanvraag voor het slopen van het gebouw. Dit tot verbazing van de fractie
van StAn omdat er een aantal maanden geleden nog een ondernemer in zou vestigen.
Wat is er tijdens deze periode gebeurd waardoor het pand 'op is'?
Het is onbekend wat er de afgelopen periode is gebeurd. Gezien de onbeschermde
status van het pand, staat het de eigenaar vrij om het pand te verbouwen ofte slopen
(mits een volledige sloopmelding aanwezig is), ongeacht de vraag of het pand 'op' is.

7. Wat zijn de mogelijkheden voor het college en/of raad om deze bijzonder slechte
ontwikkeling te stoppen? Wat voor procedurele en wettelijke handvatten kan het
college de raad aanbieden?
Het college heeft geen procedurele, dan wel wettelijke handvatten om de raad aan
te bieden de sloop van het pand aan de Westvoorstraat op dit moment te
voorkomen.

Algemene toelichting:
Met de Monumentenwet en de gemeentelijke erfgoedverordening wordt de verbouwing en
sloop van rijks, en gemeentelijke monumenten gereguleerd. Middels een vergunning
worden de belangen vanuit het oogpunt van cultuurhistorie en monumentenzorg gewogen.
Uitgangspunt is dat monumenten niet gesloopt worden. Uitsluitend in geval van een
calamiteit (bv. brand) kan worden besloten de status in te trekken en sloop toe te staan.
Naast de rijks- en gemeentelijke monumenten zijn er beeldbepalende panden. Deze
dragen bij aan de specifieke beeldkwaliteit van de kern of gebied. Omdat beeldbepalende
panden geen monumentenstatus hebben genieten zij geen wettelijke bescherming via de
monumentenwet en de gemeentelijke monumentenverordening. De bescherming voor de
beeldbepalende panden moet worden geregeld via de opname in de bestemmingsplannen
en de welstandsnota. Maar dan nog kan sloop niet worden voorkomen. Dat is uitsluitend
mogelijk door een beschermde monumentale status toe te kennen aan het pand en een
instandhoudingsplicht op te nemen in de gemeentelijke erfgoedverordening. Het
voorgaande wordt in het kader van de actualisatie van het erfgoedbeleid nader bekeken.
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