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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Ten behoeve van het realiseren van Landgoed De Vliet is op 24 april 2008 het bestemmingsplan 
"Landgoed De Vliet" vastgesteld. Op 20 oktober 2015 heeft het college besloten onder voorwaarden 
planologisch medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor het verrichten van 
aanpassingen aan Landgoed De Vliet. Om de, inmiddels uitgevoerde, aanpassingen goed te borgen is 
destijds afgesproken dat het geldende bestemmingsplan gedeeltelijk moet worden herzien. Met bijgaand 
bestemmingsplan "Landgoed De Vliet, partiële herziening aanpassing inrichting" 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 
Landgoed De Vliet heeft een omvang van 15 ha. Het oorspronkelijk plan was om drie landgoedpercelen 
met een oppervlakte van ieder 5 ha te verkopen. Op verzoek van de eigenaren van Landgoed De Vliet is, 
mede door de marktsituatie, ervoor gekozen de opzet van het landgoed wat eigendomsverhoudingen 
betreft te veranderen. Hierbij wordt de kavel aan de oostzijde vergroot tot ruim 8,3 ha, de westelijke kavel 
van 5 ha blijft behouden en het tussenliggende perceel krijgt een omvang van circa 1,7 ha. De 
herverkaveling is gecombineerd met de volgende aanpassingen: 
- aanpassing van het water van het landschappelijk eiland aan de oostzijde; 
- het splitsen van het landschappelijk eiland door een geul te graven; 
- een nieuwe oversteek tussen landgoedperceel en landschappelijk eiland (dam met brug) 

gecombineerd met het achterwege laten van de aanleg van een terp tussen de eilanden; 
- verplaatsing van de woning op het middelste kavel; 
- het rechttrekken van de noordelijke oever (dempen van de kom). 
Voor het uitvoeren van de verschillende werkzaamheden is overleg gevoerd met het waterschap, de 
provincie en Stichting Sirene. Het waterschap verleende onder voorwaarden vergunning voor de 
werkzaamheden. De provincie en Stichting Sirene stemden in met de aanpassingen. Vervolgens heeft het 
college op 20 oktober 2015 besloten onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen aan een 
omgevingsvergunning voor het verrichten van aanpassingen aan Landgoed De Vliet. 
De werkzaamheden pasten niet binnen het geldende bestemmingsplan "Landgoed De Vliet" uit 2008. Om 
de aanpassingen goed te borgen is destijds afgesproken dat de aanpassingen worden vertaald in het 
bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtings- en beheerplan. 
Op 25 juli 2017 heeft het college ingestemd met ontwerpbestemmingsplan "Landgoed De Vliet, partiële 
herziening aanpassing inrichting" en besloten het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter 
inzage te leggen. 

Ter inzage ligt: 



3. Overwegingen 
Op de door de wet voorgeschreven wijze heeft een openbare kennisgeving plaatsgevonden van de 
tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan "Landgoed De Vliet, partiële herziening aanpassing 
inrichting". Provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Stichting Sirene zijn eveneens 
geïnformeerd. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 3 augustus 2017 tot en met 13 september 2017 ter inzage 
gelegen in het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan was tevens raadpleegbaar op de website 
www.gemeente-steenbergen.nl onder Officiële bekendmakingen. Binnen de wettelijke termijn zijn geen 
zienswijzen ontvangen. 

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. 
Ten behoeve van de ontwikkeling van Landgoed De Vliet is op 19 maart 2008 een anterieure 
overeenkomst gesloten met de toenmalige initiatiefnemers. De destijds gemaakte afspraken blijven 
onverminderd van kracht, met inachtneming van de afspraken als gemaakt in de 'Aanvullende anterieure 
overeenkomst ten behoeve van aanpassingen aan Landgoed De Vliet'. Deze aanvullende anterieure 
overeenkomst is op 25 juli 2017 gesloten met de huidige eigenaren. 
In de aanvullende anterieure overeenkomst is in artikel 4 de mogelijkheid opgenomen tot het verhalen 
van planschade op grond van afdeling 6.1 Wro, zodat eventuele verzoeken om tegemoetkoming in 
planschade voor rekening komen van de exploitanten. 
Door het sluiten van de aanvullende anterieure overeenkomst zijn de grondexploitatiekosten anderszins 
verzekerd en behoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Het plan is financieel uitvoerbaar. 

5. Risico's 
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan "Landgoed De Vliet, partiële herziening aanpassing 
inrichting" kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Dit is een gebruikelijk en aanvaardbaar risico. 
Financiële risico's zijn, met inachtneming van hetgeen al is vermeld bij Middelen, afgedekt door de op 25 
juli 2017 gesloten aanvullende anterieure overeenkomst. 

6. Communicatie/Aanpak 
Na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt uw raadsbesluit op de door de wet voorgeschreven 
wijze bekendgemaakt via diverse media. 

7. Voorstel 
Het bestemmingsplan "Landgoed De Vliet, partiële herziening aanpassing inrichting" vast te stellen, zulks 
overeenkomstig de bij het besluit behorende toelichting, regels, bijlagen en verbeelding. 

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