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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Stand van zaken panden aan de Grote Kerkstraat 14 -16

Steenbergen; 25 juli 2018

Aan de Raad,

Via deze raadsmededeling willen wij u bijpraten over de stand van zaken over de panden aan de Grote 
Kerkstraat 14-16 te Steenbergen.

Voorgeschiedenis
In de zomer van 2017 heeft de burgemeester een gesprek gehad met de eigenaar van de Grote 
Kerkstraat 14-16. Tijdens dit gesprek is benadrukt dat wij het belangrijk vinden dat de panden snel in een 
goede en veilige staat worden gebracht.
Vervolgens werd in het najaar van 2017 gestart met de uitvoering van werkzaamheden, maar hierbij werd 
in afwijking van de destijds verleende vergunning gebouwd. Wij als toezichthouder constateerden dat de 
veiligheid van de panden hierdoor niet kon worden gegarandeerd. Na de bouwstop is er hard gewerkt aan 
het opstellen van nieuwe plannen en de goedkeuring hiervan door ons, via het verlenen van een nieuwe, 
gewijzigde vergunning. Deze is in maart 2018 dit jaar afgegeven. Met het afgeven van de vergunning 
hebben wij goedkeuring verleend voor het bouwen van drie ruime appartementen.

Bij het afgeven van de vergunning in maart jl. werd door de projectontwikkelaar van de eigenaar 
aangegeven dat er op korte termijn zou worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden aan de 
panden aan de Grote Kerkstraat 14 en 16. Hierbij werd door hem een termijn van zes weken 
aangegeven.

Omdat er eind mei jl. nog geen start was gemaakt met de uitvoering van de plannen, is de burgemeester 
op 29 mei jl. opnieuw met de eigenaar in gesprek getreden. Tijdens dit gesprek is door de burgemeester 
aangegeven dat wij de huidige situatie, zowel in het kader van de uitstraling van de binnenstad 
Steenbergen, als in het kader van veiligheid, uiterst onwenselijk vinden en dat wij verwachten dat er op 
korte termijn uitvoering wordt gegeven aan de vergunning die op 19 maart 2018 is verleend.

Tijdens dit gesprek is door de eigenaar de toezegging gedaan dat hij uiterlijk na de bouwvak aan de slag 
gaat met de uitvoering van de plannen. Door de burgemeester is daarbij aangegeven dat wij uitgaan van 
deze planning en dat wij bij uitstel van de planning de inzet van bestuurlijke maatregelen overwegen.
De potentiële aannemer die de eigenaar op het oog had tijdens het gesprek met de burgemeester op 29 
mei, heeft nog navraag gedaan bij de gemeente over de achtergrond van de panden, maar heeft later de 
mededeling gedaan dat hij niet tot een overeenkomst kon komen met de eigenaar, vanwege de prijs.



Handhavingstraject
Wij maken ons, zoals gezegd, ernstig zorgen over de huidige staat van de panden. Daarom hebben wij 
inmiddels onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om te handhaven. Zo kunnen we een bestuurlijke 
herstelsanctie opleggen als er niets aan de huidige staat van de panden verandert. Hiertoe hebben wij 
een bouwkundige controle uit laten voeren door een extern bureau en hebben wij de huidige staat van de 
panden voorgelegd aan onze welstandscommissie op 11 juli 2018.
Uit de bouwkundige controle is gebleken dat de huidige staat van de panden een groot aantal 
strijdigheden met het Bouwbesluit 2012 vertoont. Bovendien heeft de welstandscommissie van 
Steenbergen geoordeeld dat er sprake is van een welstandsexces.

Omdat wij het van groot belang vinden dat de geconstateerde overtredingen worden opgeheven, hebben 
wij op dinsdag 24 juli 2018 een waarschuwing aan de eigenaar van de panden verstuurd, waarin hij in elk 
geval wordt gemaand de overtredingen en gebreken op te heffen, binnen een termijn van zes weken, 
welke termijn aanvangt op maandag 13 augustus a.s. (zijnde de dag na de bouwvak).

De eigenaar heeft vorige week laten weten dat er een start wordt gemaakt met de werkzaamheden, maar 
deze waarschuwing dient ter borging van het afgesproken proces. Als hij geen gehoor geeft aan de 
waarschuwing, volgen wij deze op door een vooraankondiging last onder dwangsom en als hij daar ook 
geen gehoor aan geeft, uiteindelijk door een last onder dwangsom.

Voor de volledigheid verwijzen we naar de bijlagen met daarin de correspondentie richting de eigenaar en 
de onderliggende rapporten.

Hooaachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,) 
de loco-secretaris, de/burgemeester,

.C. de Korte, MCM Belt, MBA
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