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Inzake: zienswijze ACHTERBERG RETAIL GROEP B.V. tegen het ontwerpbestemmingsplan "Kom 
Steenbergen"

Geachte leden van de Raad, 
Geacht College,

Namens cliënte, ACHTERBERG RETAIL GROEP B.V., gevestigd aan de Lindenburghlaan 1 te (4651 TM) 
Steenbergen, dien ik middels dit schrijven een zienswijze in tegen het ontwerpbestemmingsplan “Kom 
Steenbergen” zoals dat vanaf 21 juni 2018 ter inzage is gelegd. Een kopie van de bekendmaking voeg ik bij
als bijlage 1.

Cliënte verzoekt u deze zienswijze in behandeling te nemen en haar alsmede ondergetekende te berichten 
over het verdere verloop van de procedure. Voor zover mogelijk licht cliënte deze zienswijze graag mondeling 
toe.

Cliënte exploiteert aan de Lindenburglaan 1 te Steenbergen een Albert Heijn supermarkt.

Cliënte heeft kennisgenomen van het ontwerpbestemmingsplan en is - anders dan de toelichting doet geloven 
- van mening dat geen sprake is van een conserverend bestemmingsplan. Meer in het bijzonder wijst cliënte 
op de regels die zien op de bestemming ‘bedrijf’ waar middels de gehanteerde definities en verwijzing naar de 
Staat van bedrijfsactiviteiten - anders dan in het vigerende bestemmingsplan - (naar alle waarschijnlijkheid) 
ook detailhandel (waaronder een supermarkt) mogelijk is (zie met name artikel 4.3.1 onder d). Dat geldt dus 
ook voor locaties waarvoor de bestemming ‘Bedrijf’ geldt, maar waar thans geen detailhandel is gevestigd. In 
het ontwerpbestemmingsplan is naar de mogelijkheid tot vestiging van detailhandel binnen de bestemming 
‘bedrijf' alsmede de ruimtelijke gevolgen daarvan geen onderzoek gedaan. Ten onrechte en in strijd met artikel 
3.1 Wro en 3.1.6. Bro is derhalve niet aangetoond dat dit past binnen een goede ruimtelijke ordening en of 
vigerende wet-, regelgeving en beleid. Een en ander is uiteraard ook in strijd met de geschreven en 
ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur. Van een zorgvuldige voorbereiding alsmede deugdelijke 
motivering is geen sprake.

In lijn met het voorgaande is cliënte van mening dat het er sterk op lijkt dat ook binnen de bestemming 
‘Detailhandel’ mogelijkheden worden geboden zonder dat deze zijn onderzocht en/of deugdelijk gemotiveerd. 
Meer in het bijzonder wijst cliënte er op dat onduidelijk is wat de verhouding is tussen artikel 8.1 a en 8.1 b 
van de regels. Is er ter plaatse van de aanduiding ‘supermarkt’ uitsluitend een supermarkt toegestaan en dus 
geen andere vormen van detailhandel of is er ter plaatse van de aanduiding ‘supermarkt’ naast alle andere
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vormen van detailhandel een supermarkt toegestaan terwijl die supermarkt niet is toegestaan op locaties waar 
de aanduiding 'supermarkt' niet is opgenomen. Dat laatste lijkt - gelet op de toelichting bij het 
ontwerpbestemmingsplan - de bedoeling maar volgt niet uit de regels (inclusief definitie voor detailhandel). 
Gevolg hiervan is dat binnen de bestemming ‘detailhandel’ overal supermarkten zijn toegestaan. Dat moet 
worden voorkomen. Slechts de bestaande supermarkten moeten als zodanig worden bestemd (eventueel met 
de mogelijkheid daar ook andere detailhandel te vestigen). Cliënte verwijst in dat kader tevens op de 
bestemmingen 'Centrum-ľ en ‘Centrum-2’ waarin supermarkten expliciet zijn uitgesloten terwijl overige 
detailhandel wel is toegestaan.

Cliënte wijst er naast het voorgaande ook op dat de regel die ziet op parkeren (34.3) ten onrechte niet ziet op 
gebruikswijzigingen (waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig is). Bij 
gebruikswijzigingen binnen ruime bestemmingen gelden verschillende parkeernormen. Voorkomen moet 
worden dat een gebruikswijziging kan worden doorgevoerd zonder dat het verschil in parkeerplaatsen 
(bijvoorbeeld een nieuwe norm van 5 per 100m2 bvo in plaats van de geldende norm van 3 per 100m2 bvo) 
daarbij op grond van het ontwerpbestemmingsplan moet worden meegenomen. Dat is in strijd met een goede 
ruimtelijke ordening en zal in veel gevallen zorgen voor een parkeertekort. Dit geldt temeer voor locaties van 
(te) beperkte omvang die zijn gelegen in een woongebied.

Cliënte verzoekt u met het voorgaande rekening te houden bij de vaststelling van het 
ontwerpbestemmingsplan. Meer concreet verzoekt cliënte u detailhandel binnen de bestemming ‘bedrijf uit te 
sluiten en de voorts de regel met betrekking tot parkeren aan te scherpen zodanig dat deze ook ziet op 
gebruikswijzigingen. Tot slot verzoekt cliënte uitsluitend de bestaande supermarkten positief te bestemmen 
en voor het overige niet toe te staan binnen de daarvoor geldende bestemmingen.

Hoogachtend,

valentijn Leijh 
Managing Counsel 
Dentons Boekel N.V.
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Bekendmaking ontwerp m■mw
bestemmingsplan "Kom Steenbergen" gemeente steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

dat het ontwerp bestemmingsplan "Kom Steenbergen" (NL.IMR0.0851.sbgBPsteenbergen-o001) 
ter inzage zal worden gelegd, hetgeen een beleidsarme actualisatie betreft van diverse bestem
mingsplannen

« dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf 21 juni 2018 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:
a. op het gemeentehuis. Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
b. op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

» dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alléén:

a. een schríftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 
4650 AA Steenbergen of;

b. een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. Mailoa van 
afdeling Wonen/Werken/Beleven.

Steenbergen, 20 juni 2018

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa 
Jurist Ruimtelijke Ordening

Staatscourant 2018 nr. 34452 20 juni 2018



Po
st

 o
p 

re
ke

ni
ng

Aangetekend G-A-l
Port Betaald 

Port Payé 
Pays-Bas

3SRRC09178050

PostNL 
Port Betaald 

Port Payé 
Pays-Bas

)

AAŴDENTONS BOEKEL



Dentons Boekel N.V. 
PO Box 75510 
1070 AM Amsterdam 
The Netherlands 
dentons.com


