
BM1805034

gemeente Steenbergen

Raadsvergadering Agendanummer
20 december 2018

Onderwerp
Bestemmingsplan 'Centrum Welberg'

Steenbergen; 20 november 2018

Aan de raad,

1. Inleiding
Voetbalclub SC Welberg was tot 2013 in het hart van Welberg gevestigd en verhuisde daarna naar 
een nieuwe locatie. Daarmee kwam deze locatie voor herontwikkeling vrij. Voor de nieuwe invulling 
van het gebied zijn de dorpsbewoners, de dorpsraad en andere belanghebbenden betrokken in een 
uitgebreid en interactief proces. Dit heeft geresulteerd in een aantal hoofduitgangspunten voor de 
herontwikkeling van het voormalig voetbalveld en de daaraan grenzende gronden. In september 
2017 heeft uw raad de hoofduitgangspunten vastgesteld en in voorliggend bestemmingsplan zijn 
deze hoofduitgangspunten planologisch verankerd.

De terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan heeft op de door de wet voorgeschreven 
wijze plaatsgevonden. Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 13 september 2018 gedurende 
zes weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Binnen de wettelijke termijn zijn vier zienswijzen door omwonenden ingediend. Drie zienswijzen 
hebben betrekking op de voorgenomen aanleg van de brug en één zienswijze heeft betrekking op 
de situering en de afstand van de nieuwe woningen. In de bijgevoegde nota van beantwoording 
(bijlage 17) zijn alle zienswijzen puntsgewijs van een reactie voorzien.

2. Achtergrond
Hierbij wordt inzicht gegeven in de achtergronden en de voorgeschiedenis van het project. 

Dorpsontwikkelingsplan
In het dorpsontwikkelingsplan Welberg, vastgesteld in de raadsvergadering van 31 januari 2008, is 
een visie opgenomen voor het dorp. In de visie zijn de volgende speerpunten opgenomen.

- Een blijvende profilering van Welberg als dorp binnen de gemeente Steenbergen.
- Zorgen voor voldoende voorzieningen voor de jeugd en een levendig verenigingsleven.
- Een sterker 'hart' voor Welberg met de kerk als 'natuurlijk' middelpunt.
- Een nieuwe voetbalaccommodatie voor een duurzame ontwikkeling van het verenigingsleven.
- Op peil houden van een goed functionerende gemeenschapsaccommodatie.
- Passende zorgvoorzieningen op termijn koppelen aan een nieuwe gemeenschapsaccommodatie.
- Realiseren van een veilige Kapelaan Kockstraat.
- Verbeteren van de recreatieroutes rondom het dorp.

Ter inzage ligt:

www.gemeente-steenbergen.nl
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Een geschikte voetbalaccommodatie, het realiseren van een veilige Kapelaan Kockstraat en het 
verbeteren van de recreatieroutes rondom het dorp zijn de speerpunten uit het dorpsontwikkelings- 
plan, die al voor de start van dit project in 2015 gerealiseerd waren. De overige speerpunten zijn 
nog niet gerealiseerd en zijn middels de uitwerking van dit project integraal uitgewerkt. Het nieuwe 
bestemmingsplan maakt onderdeel uit van deze integrale aanpak. De betreffende speerpunten 
zijn vertaald in een concrete leefbaarheidsagenda. Middels de uitwerking van het Centrumplan 
Welberg is concreet onderzoek gedaan naar de haalbaarheid zowel financieel als maatschappelijk 
van hetgeen opgenomen is in het dorpsontwikkelingsplan en de daarbij behorende 
leefbaarheidsagenda. Het gaat hier concreet om de volgende punten uit de leefbaarheidsagenda.

- Realiseren woonlocaties die bijdragen aan sterkere centrumvorming.
- Nieuwbouw/renovatie multifunctionele accommodatie.
- Behoud 24 uurszorg voor Welberg.
- Realiseren plein.
- Herprofilering Boomvaart.
- Realiseren mogelijke nieuwe ontsluiting basisschool.
- Aanleg extra trapveldje of speelplaats.

Interactie met belanghebbenden
Op 9 april 2015 heeft een beeldvormende raadsvergadering plaatsgevonden over het 
centrumgebied in Welberg. Het ging hierbij in het bijzonder over de volgende punten: openbare 
ruimte, verkeersveiligheid, huisvesting verenigingen, woningbouw en de toekomst van de kerk. Naar 
aanleiding van de beeldvormende vergadering zijn er verschillende overleggen geweest met de 
betrokken partijen in een kleinere opzet en daarnaast nog 2 bijeenkomsten voor het hele dorp en 
andere belangstellenden. De eerste bijeenkomst vond plaats op 12 januari 2017 en de tweede 
bijeeenkomst op 12 juli 2017. Op de bijeenkomst van 12 juli 2017 werden de resultaten van de 
eerdere twee avonden en de verschillende aparte overleggen gepresenteerd en bestond de 
mogelijkheid om een inspraakreactie te geven op de ruimtelijke hoofdlijnen van het plan. Op basis 
van dit traject heeft uw raad in de besluitvormende raadsvergadering van 28 september 2017 de 
hoofduitgangspunten vastgesteld. In het totale plan zijn de genoemde punten opgenomen met 
uitzondering van het punt 24 uurszorg voor Welberg. Dit is ondergebracht bij het algemene 
zorgbeleid. Initiatieven ten aanzien van zorg worden opgepakt vanuit het sociaal domein.

3. Overwegingen
Uw raad heeft op 28 september 2017 de volgende hoofduitgangspunten vastgesteld.

Gemeentelijke gebouwen
- Gemeenschapshuis De Vaert te renoveren;
- JFK/De Klup te handhaven en onderhoudswerkzaamheden (vervanging dak) uit te voeren. 

Inrichting openbare ruimte
- Een pad voor niet gemotoriseerd verkeer aan te leggen tussen het nieuwe woongebied, 

achterlangs de begraafplaats naar de Corneliusstraat.
- Het gebied tussen de school en De Vaert in te richten als autovrij dorpsplein.
- Een gedeelte van het schoolplein te betrekken bij het dorpsplein en dit gedeelte als openbaar 

schoolplein in te richten.
- Een brug aan te leggen over de Vaart als nieuwe en enige entree voor auto's tot het plangebied.
- De beukenbomen zoveel als mogelijk handhaven.
- De mogelijkheid open te laten om bij het gemeenschapshuis De Vaert een terras te realiseren.

2



BM1805034

Bestemmingsplan
- Het voormalige sportveld in te richten als woongebied met de daarbij behorende infrastructuur 

en groenvoorzieningen. Woningbouw aan de randen en rondom groen. De overige aanwezige 
gebouwen, met uitzondering van de kerk, de huidige maatschappelijke bestemming te 
handhaven.

- De kerk een gemengde bestemming horeca/wonen te geven, met hieraan ondergeschikt 
maatschappelijke doeleinden. De verplichting op te leggen om parkeren op eigen terrein van de 
Kerk op te vangen en de kerk te beschermen tegen directe sloop middels een 
vergunningenstelsel.

Op welke wijze zijn de hoofduitgangspunten in voorliggend bestemmingsplan verwerkt?

Gemeentelijke gebouwen
- Gemeenschapshuis De Vaert/Clubhuis JFK/De Klup

Met het bestuur en de gebruikers van gemeenschapshuis De Vaert heeft uitgebreid overleg 
plaatsgevonden over de renovatie van het gemeenschapshuis. Dit heeft geleid tot een 
renovatieplan waarvoor de omgevingsvergunning kan worden verleend. Hetzelfde geldt voor het 
clubhuis van JFK en De Klup. De renovatie van de gebouwen is reeds mogelijk conform het 
huidige bestemmingsplan, hetgeen wordt gecontinueerd in voorliggend bestemmingsplan.

Inrichting openbare ruimte
- Pad voor niet gemotoriseerd verkeer

Het pad voor niet gemotoriseerd verkeer wordt aangelegd langs de begraafplaats naar de 
Corneliusstraat. De betreffende gronden zijn door de gemeente aangekocht en in dit 
bestemmingsplan wordt de planologische basis gelegd voor het pad voor niet gemotoriseerd 
verkeer. Met zowel de school als de uitvaartondernemer zijn afspraken gemaakt: onder andere 
het informeren van ouders als er een uitvaart is tegelijkertijd met de begintijden of sluitingstijden 
van de school. Tevens zal de uitritconstructie van het rouwcentrum aan de achterzijde wijzigen, 
zodat de rouwwagen niet op het pad voor niet gemotoriseerd verkeer hoeft te staan.

- Autovrij dorpsplein/schoolplein betrekken bij dorpsplein
Ten behoeve van de inrichting van het autovrije dorpsplein en het betrekken van een gedeelte 
van het schoolplein, is met dorpsbewoners en met andere belanghebbenden (dorpsraad, school, 
JFK/De Klup, De Vaert en uitvaartondernemer) een interactieve avond georganiseerd, waarin 
wensen naar voren kon worden gebracht. Hetzelfde is gedaan met de kinderen van groep 7 en 8 
van de basisschool. De uiteindelijke resultaten van het voorgestelde inrichtingsplan zijn 
teruggekoppeld naar zowel de kinderen als de groep van dorpsbewoners en andere 
belanghebbenden. Op 8 januari 2018 zijn de resultaten van de sessies met de kinderen en met 
de groep tot een compromisvoorstel uitgewerkt. De uitkomsten werden goed ontvangen. Een 
gedeelte van het huidige schoolplein wordt bij de openbare ruimte getrokken door hieraan een 
groenbestemming te geven. Van de rest van het dorpsplein is de verkeersbestemming vanwege 
het autovrije karakter verwijderd en heeft dit een groenbestemming gekregen. In gevallen, zoals 
calamiteiten en het laden en lossen bij het gemeenschapshuis, kan autoverkeer hier wel komen. 
Ook in geval van een uitvaart kunnen mensen, die minder goed ter been zijn, voor de deur van 
het rouwcentrum worden afgezet.

- Brug over de Boomvaart
In het bestemmingsplan wordt ook de basis gelegd voor de aanleg van een brug over de 
watergang de Boomvaart met een aansluiting op de Kapelaan Kockstraat. Eén bewoner heeft 
tijdens de inloopavond schríftelijk gereageerd op het voornemen om een burg aan te leggen. 
Later zijn nog twee andere bewoners aangesloten bij dit protest tegen de brug. Na een overleg 
met de wethouder, de ambtelijk projectleider en een verkeerskundige met de betreffende 
bewoners heeft er nog een apart gesprek plaatsgevonden met de betreffende bewoners van de
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Kapelaan Kockstraat, de dorpsraad, de gebruikers van het plein (school, JFK/De Klub, De Vaert) en 
andere omwonenden. Uit dit overleg op 16 mei 2018 is gebleken dat de meerderheid duidelijk 
voorstander is van de aanleg van een brug vanwege de optimale scheiding van het fiets- en 
autoverkeer en de betere toegankelijkheid van auto en zwaarder verkeer tot het gebied dan nu 
het geval is zonder extra brug. Dit komt overeen met de resultaten van het eerder gevolgde 
participatie-traject. In relatie tot het ontwerp bestemmingsplan houdt dit in dat niet is afgeweken 
van de hoofduitgangspunten van 28 september 2017, ondanks de weerstand van de 3 adressen 
aan de Kapelaan Kockstraat.

- Beukenbomen zoveel ols mogelijk behouden
Uit een uitgevoerde bomeneffect-analyse blijkt dat er meer beukenbomen moeten worden 
gekapt dan in 2017 is gedacht. Dit komt enerzijds door de slechte gezondheid van een aantal 
bomen en anderzijds vanwege het feit dat door de te verrichten werkzaamheden, waaronder het 
verplaatsen van parkeergelegenheid naar de westzijde van het gemeenschapshuis een aantal 
bomen niet kunnen worden gehandhaafd, ook al staan ze naast de parkeergelegenheid. Ten 
slotte zullen er een aantal bomen moeten worden gekapt, omdat anders de nieuwe 
infrastructuur niet kan worden gerealiseerd. Dit laatste was al bekend ten tijde van de 
vaststelling van de hoofduitgangspunten. Er zullen wel nieuwe beukenbomen worden 
teruggeplaatst. De bescherming van de bomen, de kap, maar ook de herplant van de bomen 
wordt niet geregeld in het bestemmingsplan, maar via de bomenverordening met het daaraan 
gekoppelde vergunningstelsel.

- De mogelijkheid open te laten om bij gemeenschapshuis De Vaert een terras te realiseren
Na overleg met het bestuur van De Vaert is door het bestuur besloten om bij het gemeenschaps
huis geen permanent terras te realiseren. Wanneer er sprake is van evenementen bestaat deze 
mogelijkheid wel. Dit zal dan onderdeel uitmaken van de te verlenen evenementenvergunning.
Er zullen een aantal vaste tafels, banken en/of stoelen in de nabijheid van het gemeenschapshuis 
worden geplaatst. Dit is echter geen terras, maar straatmeubilair en er zal geen bediening zijn.
In het bestemmingsplan zijn, net als nu het geval is, geen belemmeringen opgelegd ten aanzien 
van het organiseren van de evenementen of het realiseren van een terras. Het terras zal echter 
in de praktijk niet gerealiseerd worden. Ten behoeve van evenementen zal in het kader van het 
vastgestelde evenementenbeleid op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening worden 
opgenomen dat evenementen in de toekomst ook mogelijk is op het openbare gedeelte van het 
schoolplein wat bij de openbare ruimte is getrokken.

Bestemmingsplan
- Voormalige sportveld inrichten als woongebied, overige gebouwen bestemmen als maatschappelijke 

doeleinden met uitzondering van de kerk
In het voorliggend bestemmingsplan is dit verwerkt. Er is gekozen voor een structuur waar 
wonen aan de buitenkant van het voormalige sportveld is gesitueerd, overeenkomstig de 
vastgestelde hoofduitgangspunten. Het woningbouwprogramma is gemengd. Op 12 juli 2017 is 
tijdens de inloopavond gevraagd door een omwonende om lagere senioren-woningen te 
realiseren aan de zijde grenzend aan de Pastoor Kerckerstraat. Overeenkomstig het verzoek van 
de omwonende wordt uitgegaan van één bouwlaag met een kap. Aan de zijde van de Pastoor 
Kerckerstraat zullen levensloopbestendige woningen worden gebouwd met een maximale goot- 
/bouwhoogte van 4 meter/8 meter, aan de zijde van de begraafplaats zullen rijwoningen worden 
gebouwd met een maximale gootVbouwhoogte van 7 meter/11 meter en aan de zijde van de 
Laurentiusdijk twee-onder één kapwoningen en/of vrijstaande woningen met een maximale 
gooWbouwhoogte van 7 meter/11 meter. Het gemeenschapshuis, de school, het rouwcentrum 
en de andere maatschappelijke gebouwen behouden hun huidige bestemming.
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De kerk een gemengde bestemming wonen/horeca en daaraan ondergeschikt maatschappelijke 
doeleinden geven en kerk beschermen middels vergunningstelsel
Naar aanleiding van de beeldvormende raadsvergadering is in de tweede helft van 2015 en in 
2016 met initiatiefnemers gesproken om te kijken naar de mogelijkheden om de kerk te 
gebruiken als gemeenschapshuis. Deze gesprekken zijn echter nooit afgerond, omdat de 
toenmalige eigenaar zowel de kerk in Welberg als in Dinteloord heeft verkocht. Met de nieuwe 
eigenaar is eind 2016 en begin 2017 vervolgens gesproken en hij heeft duidelijk aangegeven geen 
interesse te hebben om de kerk te gaan gebruiken als gemeenschapshuis en hij heeft 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.

Omdat er nog geen concrete invulling is, is het juridisch gezien lastig om nu al de ruimere 
bestemming te geven. Hiervoor dienen een aantal onderzoeken plaats te vinden. Eén van de 
onderzoeken is bijvoorbeeld de parkeerdruk en in hoeverre dit op eigen terrein kan worden 
opgevangen. Er is gekozen voor de bestemming 'Maatschappelijk' en de aanduiding 'uitsluitend 
religie' met ruimte voor maatwerk ten behoeve van horeca en/of wonen, wanneer aan een aantal 
randvoorwaarden wordt voldaan. Middels een binnenplanse afwijkingsmogelijk wordt deze basis 
geboden. De beslissingsbevoegdheid wordt in het bestemmingsplan bij het college neer gelegd. 
Hieraan wordt toegevoegd dat ook de mogelijkheid om het gebruik te wijzigen naar zorg is 
opgenomen om meer flexibiliteit te bieden, hoewel de eigenaar hier niet om heeft verzocht. Het 
is niet de bedoeling dat de huidige ruime maatschappelijke bestemming te handhaven, omdat de 
(opvolgende) eigenaar in theorie een concurrend gemeenschapshuis zou kunnen beginnen.

Bouwblokwijziging ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan
Voor de concrete invulling van het woongebied is op 31 oktober 2018 overleg geweest met de 
bouwers van de woningen. In dit gesprek is door de bouwers aangegegeven dat voor een 
optimale invulling van het woongebied het bouwblok iets zou moeten worden aangepast. 
Aangezien het gaat om een onderschikte wijziging zonder dat de hoofdopzet wordt veranderd, 
zijn de aanpassingen ruimtelijk aanvaardbaar en in het bestemmingsplan verwerkt. Hieronder 
wordt het verschil verbeeld.

Ontwerp bestemmingsplan
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4. Middelen
Hierbij worden de middelen voor de ontwikkelingen binnen het plangebied benoemd.

- De Vaert Z JFK Z De KI up
Voor de renovatie zijn middelen in de begroting opgenomen. Hierbij wordt wel aangetekend dat 
er een aparte studie wordt verricht naar een samenwerking met de school om gezamenlijk (De 
Vaert en de 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 de beschikbare 
middelen. Voor de vervanging van het dak van het Clubgebouw JFK/De Klup zijn middelen 
opgenomen in de MOP. Naar verwachting worden de werkzaamheden vanaf april 2019 
uitgevoerd.

- Kosten openbare ruimte
Specifiek voor de invulling van een autovrij dorpsplein is eind 2017 en begin 2018 een interactief 
traject gevolgd. Hierbij kwamen een aantal wensen naar voren, zoals een pannaveld en een 
speelberg. De kosten hiervan zijn meegenomen in een herziene exploitatie. Daarnaast is er 
gevraagd om een waardebepaling van de bouwgrond door een externe adviseur te laten maken 
en is inzichtelijk hoeveel grond er nu exact wordt verkocht, hetgeen in juni 2018 is verwerkt in 
een herziene exploitatie-opzet. Aan de hand hiervan is gebleken dat de exploitatie met een klein 
overschot afsluit. In 2019 zal de exploitatie zoals gebruikelijk opnieuw worden herzien.

5. Risico's
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State 
door de indieners van zienswijzen. Anderen kunnen ook beroep aantekenen, maar dan alleen tegen 
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

6. Communicatie/Aanpak
Na vaststelling van het bestemmingsplan door uw raad zal het vaststellingsbesluit op de door 
de wet voorgeschreven wijze worden bekendgemaakt en tegelijkertijd worden de indieners van 
de zienswijzen geïnformeerd over het genomen besluit.

7. Voorstel
Voorgesteld wordt om de zienswijzen ontvankelijk, gedeeltijdelijk ongegrond en gedeeltelijk 
gegrond te verklaren en het bestemmingplan 'Centrum Welberg'
(NL.IMRO.0851 .wbBPcentrumplanwb-v001) gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de 
bijbehorende verbeelding, regels, toelichting, bijlagen en nota van beantwoording zienswijzen.

Hoogachtend, Z \
Burgemeester en wethouders van Steenbergen;, 
de loco-secretaris, de burgemeester,

rjzn.C. de Korte, MCM
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