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Inleiding en vraagstelling 
Op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad een besluit genomen, waarbij de bestemmingsplannen 
“Buitengebied Steenbergen” en “Dinteloord en Prinsenland” opnieuw zijn vastgesteld. In de nieuwe 
vastgestelde bestemmingsplannen zijn de provinciale reactieve aanwijzing alsmede de reparatie naar 
aanleiding van de uitspraak van de ABRvS verwerkt.  
 
In de bestemmingsplannen zijn twee wegen aangeduid als transportas waarover vervoer van gevaarlijke 
stoffen plaatsvindt. De aanduiding luidt: ‘veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen’. Binnen deze zone 
is het niet toegestaan om zonder omgevingsvergunning kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare 
objecten op te richten of bestaande kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten uit te breiden. 
 
De wegen die zijn aangeduid als transportas waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt zijn de 
nieuwe rijksweg A4 en de provinciale weg N259 (loopt langs de oostzijde van Steenbergen naar 
Dinteloord). De rijksweg betreft een stroomweg (snelheidsregime 120 km/u) en de provinciale weg 
betreft een regionale gebiedsontsluitingsweg (snelheidsregime 80 km/u en deels 50 km/u). 
 
Op 24 november 2014 is de nieuwe rijksweg A4 in gebruik genomen. Met de komst van de rijksweg 
hoeft doorgaand verkeer tussen Bergen op Zoom en Dinteloord niet langer de provinciale weg N259 te 
gebruiken. De N259 is per 1 juli 2015 dan ook door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 
eigendom en beheer overgedragen aan de gemeente Steenbergen. Daarbij is de functie als regionale 
gebiedsontsluitingsweg komen te vervallen alsmede de noodzaak om de N259 te blijven gebruiken als 
transportas waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De rijksweg A4 is immers de 
daarvoor bedoelde transportas. Over de N259 zal enkel nog bestemmingsverkeer rijden, waaronder 
(vracht)verkeer met gevaarlijke stoffen van en naar bestaande Bevi-inrichtingen in de kern Steenbergen.  
 
De vraag is nu of de aanduiding ‘veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen’ ter hoogte van de N259 
nog opgenomen moet worden in het bestemmingsplan in relatie tot toetsing aan het milieuaspect 
externe veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Momenteel wordt een 1e herziening van de 
bestemmingsplannen voor het buitengebied van Steenbergen voorbereid. In deze 1e herziening wordt 

 

 

telefoon 

fax 

email 

internet 

kvk Breda 

Compositie 5 stedenbouw bv 
Boschstraat 35 - 37 
4811 GB  Breda 
076  –  5225262 
076  –  5213812 
info@c5s.nl 
www.c5s.nl 
20083802 



 2 

het vraagstuk met bijbehorend antwoord verwerkt. Onderhavig advies dient ter onderbouwing van de 
uitwerking.  
 
Wettelijk toetsingskader 
Beoordeling van de risico’s voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten veroorzaakt door het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over het spoor, het water en de weg dient plaats te vinden aan de hand van het 
per 1 april 2015 in werking getreden Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Voor zover het 
besluit ziet op de ruimtelijke inrichting van gebieden in de nabijheid van routes als aangewezen in het 
Basisnet1, hebben de regels onder meer betrekking op het toepassen van vaste afstanden vanaf de 
desbetreffende basisnetroute tot nieuw toe te laten of uit te breiden kwetsbare en beperkt kwetsbare 
objecten. De toe te passen afstanden zijn opgenomen in bijlagen bij de Regeling basisnet. 
 
Beoordeling ten behoeve van bestemmingsplannen buitengebied 1e herziening 
De N259 is, voor wat betreft het deel als gelegen in de gemeente Steenbergen, in de Regeling Basisnet 
niet opgenomen als relevante transportroute voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit impliceert dat 
voor deze weg niet langer een wettelijke basis geldt om kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 
juridisch-planologisch te beschermen als gevolg van vervoer van gevaarlijke stoffen. De weg is daarbij 
per 1 juli 2015 gemeentelijk eigendom geworden en de gemeente Steenbergen is voornemens de weg 
te herinrichten tot lokale ontsluitingsweg. De weg wordt primair gebruikt voor bestemmingsverkeer. 
 
Voor wat betreft het bestemmingsverkeer met gevaarlijke stoffen van en naar Bevi-inrichtingen in de 
kern van Steenbergen dient rekening te worden gehouden met het aantal en type inrichtingen en de 
intensiteit en omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen per inrichting. Het gaat hier bijvoorbeeld 
om twee LPG-stations en een zwembad. De in de gemeentelijke beleidsnota externe veiligheid 
genoemde inrichtingen met bijbehorende risiconormen zijn nog steeds actueel. Bij ruimtelijke 
ontwikkelingen met kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten die plaatsvinden binnen het invloedgebied 
van één van de inrichtingen dient rekening te worden gehouden met het plaatsgebonden risico en 
groepsrisico.  
 
Conclusie 
De in het bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen” opgenomen aanduiding ‘veiligheidszone – 
vervoer gevaarlijke stoffen’ ter hoogte van de N259 hoeft niet langer als beschermend regime ten 
opzichte van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten opgenomen te worden aangezien er geen 
wettelijke basis vanuit de Regeling basisnet is. De regels en aanduiding kunnen dan worden verwijderd 
uit het bestemmingsplan voor het buitengebied. Dit gebeurt in de 1e herziening van de 
bestemmingsplannen voor het buitengebied.  
 

                                                      
1 Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Binnen bepaalde grenzen wordt dit 
vervoer over weg, binnenwater en spoor gegarandeerd. Het Basisnet heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: hoofdwegen 
(snelwegen), hoofdwaterwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen (enkele uitzonderingen daargelaten). 
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1 VERANTWOORDING GROEPSRISICO 
 

1.1 Aanleiding  
Voor het vaststellen van ruimtelijke plannen is de ‘verantwoording groepsrisico’ 
een verplichte taak op grond van diverse besluiten1. Hoe de verantwoording 

dient plaats te vinden verschilt per risicobron (per besluit) en is tevens 
afhankelijk van de afstand tot de risicobron. Verantwoording van het 
groepsrisico is van toepassing voor plangebieden gelegen binnen een 
invloedsgebied van een risicobron.  
De gevolgen van het onderhavige bestemmingsplan voor het groepsrisico zijn 
bekend en vormen samen met de aanwezige mogelijkheden tot voorbereiding 

van bestrijding en beperking van de omvang van een calamiteit en de 
mogelijkheden tot zelfredzaamheid van in de nabijheid aanwezige personen de 
basis voor de verantwoording groepsrisico.  
Ten aanzien van het groepsrisico is in deze notitie geconcludeerd dat een 
verantwoording groepsrisico dient te worden opgesteld voor een aantal 

risicobronnen. Gelet op de ligging van het plangebied kan in principe niet 
volstaan worden met een standaard verantwoording groepsrisico. Elementen 

uit deze standaard verantwoording zijn wel van toepassing, omdat het 
bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt en specifieke 
maatregelen en overwegingen daarom niet aan de orde zijn. Met deze 
verantwoording groepsrisico heeft de gemeente Steenbergen invulling gegeven 
aan de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. 
 
Voor een verantwoording van het groepsrisico dient de Veiligheidsregio in de 

gelegenheid te worden gesteld advies uit te brengen. Op 2 maart 2018 is met 
de heer H. Killaars van de Veiligheidsregio afgestemd dat gebruik gemaakt kan 
worden van het Standaard advies van de Veiligheidsregio voor de gemeente 
Steenbergen. Het standaard advies is betrokken in onderstaande 
verantwoording en is als bijlage bijgevoegd. 

                                                
1 Het besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid 
transport (Bevt) en het besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
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1.2 Toetsing Rijksbeleid  
 

1.2.1 Inrichtingen 
Op LPG-tankstations en voor de inrichting Sabic is het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing. In artikel 13 van het Bevi is 

opgenomen dat bij een bestemmingsplan, op grond waarvan de bouw of 

vestiging van een (beperkt) kwetsbaar object wordt toegelaten, tevens wordt 

ingegaan op: 

a) De aanwezige en toekomstige personendichtheid; 

b) Het groepsrisico in de bestaande en nieuwe situatie; 

c) Indien mogelijk: maatregelen bij de inrichting ter beperking van het  

groepsrisico; 

d) Indien mogelijk: maatregelen in het bestemmingsplan ter beperking 

van het groepsrisico; 

e) De voorschriften die bevoegd gezag voornemens is te verbinden aan 

de inrichting; 

f) De voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke 

ontwikkelingen; 

g) De mogelijkheden tot beperking van het groepsrisico voor de 

toekomst; 

h) Bestrijdbaarheid 

i) Zelfredzaamheid.  

 
Binnen het invloedsgebied worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt. 
Derhalve is duidelijk dat deze herziening niet resulteert in een toename van 

het groepsrisico. Het groepsrisico in de bestaande en nieuwe situatie is 
derhalve gelijk.    
 
Het invloedsgebied van Sabic bedraagt ca. 8.700 meter en ligt hierdoor over 
het plangebied. Uit de QRA, behorende bij de Wm-aanvraag van Sabic, blijkt 
dat het maximaal berekende groepsrisico (GR) 0.002 van de oriëntatiewaarde 
bedraagt. 

 

Omdat het bestemmingsplan Kom Steenbergen conserverend is, liggen 
maatregelen aan de LPG-tankstations ter beperking van het groepsrisico niet 
binnen de reikwijdte van dit bestemmingsplan. De inrichting Sabic ligt 
bovendien niet binnen de plangrenzen van dit bestemmingsplan, waardoor ook 
voor deze inrichting geen mogelijkheden bestaan om het groepsrisico te 

beperken.  
  
In 2012 is door de RMD een zogenaamde gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor 
een aantal Bevi-inrichtingen, met een invloedgebied van meer dan 1000 
meter, gelegen op het Industrieterrein Theodorushaven in Bergen op Zoom. 
SABIC behoort hier ook toe. Hieruit kan worden geconcludeerd dat deze 
ruimtelijke ontwikkelingen geen invloed hebben op de hoogte van het 

groepsrisico. Ondanks de lichte toename van de bevolking, binnen het 
invloedsgebied, is geen sprake van toename van het groepsrisico. Omdat het 
plangebied binnen het invloedsgebied ligt van een Bevi-inrichting, is op grond 

van artikel 13 van het Bevi een kwalitatieve verantwoording van het 
groepsrisico opgenomen. Daarvoor is gebruik gemaakt van het door de 
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Veiligheidsregio verstrekte standaardadvies inzake de hoogte van het 

groepsrisico en de aspecten met betrekking tot de rampenbestrijding, 
zelfredzaamheid en hulpverlening. Dit advies is opgenomen in de bijlage.  
 
Deze herziening van het bestemmingsplan resulteert niet in een toename van 
het groepsrisico, aanvullende voorschriften aan de inrichtingen zijn derhalve 
niet benodigd. Ten slotte maakt het bestemmingsplan geen ontwikkelingen 

mogelijk binnen het invloedsgebied van de inrichtingen en behoeft derhalve 
geen aandacht besteed te worden aan alternatieven in ruimtelijke 

ontwikkelingen of andere mogelijkheden voor het groepsrisico in de toekomst.      
 
De onderdelen bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid komen in paragraaf 1.3, 
1.4 en 1.5 aan bod.  

 

1.2.2 Transportroutes 
Voor transportroutes van gevaarlijke stoffen is het Besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt) het toetsingskader. Het plangebied is gelegen binnen de 
invloedsgebieden van de A4 en de gemeentelijke wegen Rondweg Oost,  
Franseweg en Wipstraat. Het plangebied is gelegen buiten de zone van 200 

meter van de A4. Voor deze risicobron volstaat toetsing aan artikel 7 van het 
Bevt. Voor de overige wegen wordt eveneens getoetst aan artikel 8 van het 
Bevt.  
In het Bevt wordt onderscheid gemaakt tussen een volledige verantwoording 
en een beperkte verantwoording van het groepsrisico. Een volledige 

verantwoording kan op basis van artikel 8 achterwege blijven indien kan 

worden aangetoond dat: 
a. het groepsrisico, niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde voor 

het groepsrisico, of; 
b. het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering 

van de dichtheid van personen, met niet meer dan 10% toeneemt én; 
c. de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen, niet wordt 

overschreden. 

 
Een beperkte verantwoording houdt wel rekening met de effecten van een 
calamiteit en vindt alleen plaats als het plangebied binnen het invloedsgebied 
(effectgebied) van transportassen is gelegen.  
 
Omdat het bestemmingsplan conserverend is, kan geconcludeerd worden dat 

het groepsrisico met niet meer dan 10% toeneemt. Voor de waarde van het 

groepsrisico is de stofgroep brandbare gassen (GF3) bepalend. Uit een 
inventarisatie ‘Vervoer Gevaarlijke Stoffen’ is gebleken dat het aantal 
transporten over de Franseweg en Rondweg Oost respectievelijk circa 40 en 
168 transporten brandbare gassen per jaar bedraagt. Over de Wipstraat vindt 
geen vervoer van brandbare gassen plaats. Gelet op deze aantallen in relatie 
tot de personendichtheid kan met zekerheid worden gesteld dat de 

oriëntatiewaarde niet wordt overschreden.  
Derhalve kan voor alle relevante transportroutes worden volstaan met een 
beperkte verantwoording. In paragraaf 1.3, 1.4 en 1.5 wordt op de aspecten 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid ingegaan conform artikel 7 van het Bevt.  
 

1.2.3 Buisleidingen 
Op de hogedruk gasleiding Z-525-01 is het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb) van toepassing. In artikel 12 van het Bevb is opgenomen 

dat bij een beperkte verantwoording inzicht gegeven dient te worden in de 
aanwezige dichtheid, het groepsrisico, de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid.  
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In het kader van een recente ontwikkeling aan de Olmentuin is een QRA 2 
uitgevoerd voor de gasleiding Z-525-01. Het berekende groepsrisico, inclusief 
deze planontwikkeling, is ruim 1.000 maal kleiner dan de oriëntatiewaarde. In 
onderstaande afbeelding is het groepsrisico in een Fn-curve weergegeven. 
Voor een overzicht van de personendichtheid wordt verwezen naar de QRA.  
 

 
Fn-curve: groepsrisico Z-525-01  
 

In paragraaf 1.6 wordt ingegaan op de aspecten bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid.   
 
In onderstaande beschrijving van de aspecten bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid wordt ingegaan op de volgende scenario’s:  

 Een scenario met brandbare vloeistoffen op de gemeentelijke wegen 

Rondweg Oost, Franseweg en Wipstraat; 
 Een scenario met brandbare gassen op de A4, de gemeentelijke wegen 

Rondweg Oost en Franseweg of ter plaatse van de tankstations aan de 
Nassaulaan 6 of Franseweg 17; 

 Een toxisch scenario ter hoogte van de A4 of bij de inrichting Sabic; 
 Een fakkelbrandscenario ter plaatse van hogedruk aardgasleiding Z-

525-01. 

 

1.3 Scenario met brandbare vloeistoffen 
 

1.3.1 Beschrijving scenario 
Een plasbrand is het effect dat optreedt bij een ongeval met brandbare 
vloeistoffen. Door een incident op de weg met een tankwagen scheurt de 
tankwand. Een groot deel van de brandbare vloeistof  stroomt in korte tijd uit. 

De brandbare vloeistof vormt een plas en ontsteekt direct. De brand is kort en 
hevig en kan secundaire branden in de omgeving veroorzaken. 
 
Een plasbrand is het voor het plangebied alleen relevant, wanneer deze 
optreedt op de gemeentelijke wegen Rondweg Oost, Franseweg of Wipstraat. 
Het invloedsgebied van brandbare vloeistoffen bedraagt namelijk 45 meter.  

                                                
2 Externe veiligheid hoge druk aardgasleidingen Olmentuin te Steenbergen, 28 juni 2017 
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1.3.2 Zelfredzaamheid 
De plasbrand is zichtbaar en de hittestraling is duidelijk voelbaar voor 
aanwezigen. De effectieve strategie voor zelfredzaamheid kan door 
aanwezigen juist worden ingeschat. Zij moeten de locatie  (afgeschermd van 
hittestraling) ontvluchten. Binnen het invloedsgebied van een plasbrand komen 
in het plangebied geen objecten voor die specifiek bedoeld zijn voor 
verminderd zelfredzame personen. Derhalve gelden er vanuit zelfredzaamheid 

geen belemmeringen.  

 

1.3.3 Bestrijdbaarheid 
Aangezien de brandweer na afloop van de plasbrand ter plaatse is, zijn er geen 

mogelijkheden voor bronbestrijding. De brandweerprocessen en taken zijn 
primair gericht op blussen, uitbreiding voorkomen en redden. Voor een goede 
bestrijdbaarheid is het noodzakelijk dat: 

 Het gebied tweezijdig toegankelijk is; 
 Er beschikking is over een effectieve (grootschalige) 

bluswatervoorziening; 

 Er passende slagkracht van de brandweer is. 
 
De wegen Rondweg Oost, Franseweg en Wipstraat kennen in het algemeen een 
goede bereikbaarheid.  
 

1.4 Scenario met brandbare gassen  
 

1.4.1 Beschrijving scenario 
Een BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) is een explosie bij 
brandbare gassen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een warme BLEVE en 
een koude BLEVE. Een warme BLEVE ontstaat door een incident met een 
(externe) brand waarbij een tankwagen met bijvoorbeeld LPG is betrokken. 
Vanwege oplopende temperaturen neemt de druk in de tankwagen toe. Binnen 
circa 20 minuten leidt het vrijkomen en het ontsteken van de inhoud tot 
overdrukeffecten en een grote vuurbal, een BLEVE. De hittestraling is kort en 

hevig en kan secundaire branden in de omgeving veroorzaken.  
 
Een koude BLEVE  treedt op wanneer de tank bezwijkt door een mechanische 
oorzaak. Het scheuren van de tank wordt veroorzaakt door een plaatselijke 
verzwakking van de tankwand, de maximale druk en temperatuur worden niet 

bereikt. Het effect is daarom beperkter dan bij een warme BLEVE, maar er is 

geen vluchttijd, omdat de explosie direct plaatsvindt.   
 
Bij het scenario van een koude BLEVE zal er geen tijd beschikbaar zijn voor 
zelfredding. Bij een warme BLEVE is er mogelijk beperkte vluchttijd. Gezien 
deze korte tijd zijn er geen mogelijkheden tot evacuatie door de brandweer. 
Daarom zullen de personen op eigen kracht of door het personeel het gebied 
moeten ontvluchten in geval van een incident. De maatregelen ter bevordering 

van de zelfredzaamheid moeten daarom in de planologische, organisatorische 
en bouwkundige sfeer worden gezocht. Maatregelen aan de bron liggen niet 
binnen het bereik van het bestemmingsplan. 
 

1.4.2 Zelfredzaamheid 
Het plangebied is grotendeels gelegen binnen het invloedsgebied van een 

BLEVE (355 meter bij een transportroute en 150 meter bij een LPG-
tankstation). Personen binnen een afstand van 150 meter van een BLEVE zijn 



Zaaknummer: 18022150   pagina 6 van 9 

(ook in gebouwen) onvoldoende beschermd tegen de gevolgen van een BLEVE. 

Voor personen binnen deze afstand is vluchten dus de gewenste optie. 
Ontsluitingswegen die leiden van de risicobron af zijn geschikte vluchtroutes. 
Voor personen binnen een afstand van 150 meter tot 355 meter wordt 
aanbevolen te schuilen en na afloop van de BLEVE te vluchten in verband met 
secundaire branden.  
 

Er bevindt zich één functie met verminderd of niet-zelfredzame personen 
binnen de afstand van 150 meter van de Franseweg. Het gaat om een 

woonzorgcomplex Zorghuys Steenbergen aan de Van Glymesstraat 30. Voor de 
overige (beperkt) kwetsbare objecten geldt dat er geen belemmeringen gelden 
ten aanzien van de zelfredzaamheid. 
 
Geadviseerd wordt om bij de bouw van nieuwe (grootschalige) kwetsbare 

functies binnen het invloedsgebied van een BLEVE in zijn algemeenheid 
rekening te houden met de volgende aspecten om de zelfredzaamheid te 
vergroten: 
 Inpandige vluchtwegen van de risicobron africhten;  
 Een drukbestendige gevel aan de risicozijde; 
 Het glasoppervlak aan de zijde van de risicobron beperken; 
 Het gebruik van brandwerende materialen; 

 Het borgen van bluswatervoorzieningen; 
 Risicocommunicatie en voorbereiding, waaronder het hebben van een 

verzamelplaats. 

 

1.4.3 Bestrijdbaarheid 
Bestrijding van een dreigende warme BLEVE vereist een goede bereikbaarheid 
en veel bluswater bedoeld voor het voor het koelen van de tankwagen. Bij 
voldoende koeling zal een (dreigende) warme BLEVE worden voorkomen. 
Hiervoor wordt (vanwege de snelheid die is geboden) gebruik gemaakt van 
primaire bluswatervoorzieningen (in het voertuig aanwezige water en 

brandkranen op het openbaar waterleidingnet).  
 
Noodzakelijk voor het voorkomen van een (dreigende) warme BLEVE is.  
 Tijdige aankomst brandweer; 
 Tijdige bereikbaarheid tankwagen; 
 Tijdige beschikbaarheid bluswater; 
 Inzet waterkanonnen voor tweezijdige koeling tankwagen.   

 
Indien de warme BLEVE niet voorkomen kan worden, is het relevant dat er 
voldoende bluswatervoorzieningen zijn en dat het gebied tweezijdig 
toegankelijk is.  
 
Uit onderstaande afbeelding blijkt dat de opkomsttijd binnen het plangebied 

over het algemeen voldoet aan de norm. 
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1.5 Scenario met toxische stoffen  

 
1.5.1 Beschrijving scenario 
 
Door een incident op de A4 met een tankwagen met een toxische vloeistof of 

gas scheurt de tankwand. Een groot deel van de toxische vloeistof stroomt in 

korte tijd uit. De toxische vloeistof vormt een plas. De toxische damp wordt 
meegevoerd door de wind.  
 
Een toxisch incident met giftige gassen bij Sabic treedt op wanneer als gevolg 
van een brand toxische dampen vrijkomen. De toxische stoffen worden 
meegevoerd door de wind.  
 

1.5.2 Bestrijdbaarheid 
 
Bronbestrijding is bij een toxische vloeistof mogelijk door de vloeistof af te 
dekken. Hierdoor wordt de verdamping verminderd. Voor toxische gassen kan 

alleen aan bronbestrijding worden gedaan indien het om een lekkage gaat. De 
brandweer kan dan proberen om het gat te dichten. Effectbestrijding is tevens 
mogelijk door de concentratie te verdunnen, bijvoorbeeld met behulp van een 

waterscherm. Dit is alleen mogelijk als de brandweer tijdig aanwezig is. Bij een 
toxisch incident is het belangrijk dat de bestrijding plaatsvindt vanaf 
bovenwinds gebied (daar waar de wind vandaan komt). Het is daarom 
belangrijk dat de bron tweezijdig bereikbaar is. 

 
Bij het ineens vrijkomen van de gehele inhoud van de tank, zal deze 
effectbestrijding lastig te realiseren zijn. De mogelijkheden voor 
slachtofferreductie worden bepaald op basis van de mogelijkheden om de 
vergiftiging te behandelen. Slachtofferreductie is ook mogelijk door snelle 
ontruiming/evacuatie. Het niet of korter blootstellen aan een toxische stof zal 

het aantal slachtoffers verminderen.  
 

1.5.3 Zelfredzaamheid 
 
Bij een toxische wolk kunnen mensen komen te overlijden als gevolg van 
blootstelling aan de toxische stof. Of mensen daadwerkelijk komen te 
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overlijden, is afhankelijk van de dosis, die bestaat uit de blootstellingsduur en 

de concentratie waaraan de persoon is blootgesteld.  
 
Het beste advies bij het vrijkomen van een toxische wolk als gevolg van een 
incident op de A4 of bij Sabic is te schuilen, mits ramen, deuren en ventilatie 
gesloten kunnen worden (safe-haven-principe). Binnen het plangebied is er 
voldoende dekking van de WAS-installatie en daarnaast is NL Alert 

operationeel voor vele mobiele telefoons. 
 

Bij nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied wordt –in geval van 
toepassing van mechanische ventilatie – geadviseerd om een systeem in te 
bouwen dat centraal afsluitbaar is. Indien een ruimte of gebouw niet als safe-
haven is of kan worden ingericht, dient gevlucht te worden. Bij een toxische 
wolk dient gevlucht te worden haaks op de wolk.  

 
Maatregelen die de zelfredzaamheid verder vergroten zijn: 

 Risicocommunicatie om risicobewustzijn te vergroten; 
 Het opstellen van een bedrijfsnoodplan en de BHV inrichten, oefenen 

conform het toxisch scenario. 

 

1.6 Scenario met fakkelbrand   

 
1.6.1 Beschrijving incident 
 
Het maatgevende scenario voor een gasleiding is een fakkelbrandincident. 
Door een beschadiging van de leiding kan gas vrijkomen dat vervolgens 
ontsteekt en een fakkelbrand vormt. De richting van de fakkel is afhankelijk 
van het punt waar de brandbare gassen vrijkomen.  

 

1.6.2 Bestrijdbaarheid 
 
Mocht zich een voorval voordoen, dan is het van belang dat de hulpdiensten 
snel ter plaatse zijn met de juiste hulpmiddelen en blusmiddelen. De 
werkzaamheden van de brandweer zullen met name gericht zijn op het 
voorkomen van uitbreiding van de brand. De leidingbeheerder dient de toevoer 
van het gas af te sluiten bij een incident, er zijn dus geen mogelijkheden tot 

effectieve bronbestrijding.  
 

1.6.3 Zelfredzaamheid 
 

De 100% letaliteitsgrens, de zogenaamde 1e ring, van de aardgasleiding is 
gelegen op 50 meter. Binnen dit gebied geldt een hittestraling van meer dan 
35 kW/m2  in geval van een incident. Aanwezigen die in de buitenlucht zijn, op 
het moment dat de fakkelbrand optreedt, zullen allen komen te overlijden. 
Aanwezigen die binnen zijn, zullen naar schatting in 90% van de gevallen 
overleven, maar wel gewond kunnen raken. Van 50 meter tot een afstand van 
70 meter, de zogenaamde 2e ring, geldt een straling van tenminste 12,5 

kW/m2. Hierbinnen treden secundaire branden op. Binnen deze zone zullen in 
de bebouwing geen dodelijke slachtoffers vallen en in de buitenlucht vrijwel 
geen.  
   
De processen en taken van de brandweer zijn primair gericht op het 

voorkomen van uitbreiding van de brand in de 2e ring. Het gaat dus om het 
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redden van personen in de 2e ring en het voorkomen dat de brand uitslaat 

naar de 3e ring (van 70 tot 120 meter).   
 

Het plangebied ligt voor een klein deel binnen de 1e ring (100% letaliteit), 
wanneer in het plangebied een breuk van de leiding optreedt en ontsteking 
plaatsvindt. Ontvluchting in het geval van een fakkelbrandincident (is zichtbaar 
en hoorbaar voor aanwezigen) is mogelijk buiten de zone van 50 meter, mits 
er geen bijzondere beperkingen zijn ten aanzien van zelfredzaamheid van 

aanwezigen. Binnen 50 meter zijn de mogelijkheden voor zelfredzaamheid 

relatief beperkt vanwege de grote hittestraling. Het is alleen mogelijk te 
vluchten binnen de zone van 50 meter, wanneer de hittestraling voldoende 
wordt afgeschermd door bijvoorbeeld bebouwing en wanneer personen 
zelfredzaam zijn. Binnen het invloedsgebied van de leiding zijn geen functies 
aanwezig die specifiek bedoeld zijn voor personen met een beperkte 
zelfredzaamheid.  

 
Geadviseerd wordt om bij nieuwe ontwikkelingen binnen het invloedsgebied 
van de leiding rekening te houden met de volgende aspecten om de 
zelfredzaamheid te vergroten: 

  (Nood)Uitgangen van de buisleiding africhten; 
 Indien mogelijk: de wezenlijke vluchtroutes afschermen tegen 

hittestraling;  
 Brandwerende gevels en materialen toepassen in het plangebied; 
 Bedrijfsnoodplan en BHV inrichten en oefenen met scenario 

fakkelbrand; 
 Een verzamelplaats kiezen en inrichten op scenario fakkelbrand. 

 
 

1.7 Bestuurlijke verantwoording 
 

Op basis van de beschouwde scenario’s blijkt dat het groepsrisico ter hoogte 
van het plangebied voor de risicobronnen laag is en bovendien niet toeneemt.  
 

Op basis van de beschouwde scenario’s, het (standaard)advies van de 
veiligheidsregio en het gelijkblijvende groepsrisico, acht de gemeente 
Steenbergen het groepsrisico verantwoord. 
 
 

 
Bijlagen:  

- QRA Olmentuin te Steenbergen, 28 juni 2017 
- Standaard advies Veiligheidsregio  

 



TOELICHTING

BIJLAGE 3

Bestemmingsplan

‘Kom Steenbergen’



telefoon 

email 

internet 

kvk Breda

Compositie 5 stedenbouw bv 

Boschstraat 35 

4811 GB  Breda 

076  –  5225262 

info@c5s.nl 

www.c5s.nl 

20083802

Gemeente Steenbergen 

Bestemmingsplan 

“Kom Steenbergen” 

Nota van beantwoording 

overlegreacties  

Projectnummer: 161555 

Datum: 7 juni 2018 





INHOUD 

1 INLEIDING 3

2 OVERLEGREACTIES 4

2.1 Inleiding 4

2.2 Beantwoording overlegreacties 4

BIJLAGEN 

Bijlage 1 Overlegreacties 





1 INLEIDING 

De gemeente Steenbergen voert voor de kom van Steenbergen een actualisatie uit 

van het vigerend juridisch-planologisch kader. In het kader van het planproces van 

deze actualisatie is het bestemmingsplan “Kom Steenbergen” aangeboden aan de 

overleginstanties ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening.  

De samenvatting en beantwoording van de overlegreacties, alsmede de gevolgen 

voor het ontwerp bestemmingsplan zijn opgenomen in onderhavige nota van 

beantwoording. 



2 OVERLEGREACTIES 

2.1 INLEIDING 

In de navolgende paragraaf zijn de ingediende overlegreacties samengevat en 

beantwoord. Ook is aangegeven wat de gevolgen zijn voor het ontwerp 

bestemmingsplan.  

2.2 BEANTWOORDING OVERLEGREACTIES 

Gasunie Transport Services bv, postbus 181, 9700 AD Groningen, verzonden 9 

april 2018 

Samenvatting 

In het plangebied ligt een gasontvangstation inclusief gastransportleiding. Deze zijn 

respectievelijk bestemd als ‘Bedrijf - Gasontvangststation’’ en ‘Leiding – Gas’. De 

Gasunie heeft hieromtrent enkele opmerkingen: 

1. Verzocht wordt de bestemming ‘Bedrijf – Gasontvangststation’ te wijzigen naar 

‘Bedrijf – Gasontvangstation’. 

2. De dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ is niet geheel correct op de verbeelding 

opgenomen. Verzocht wordt dit overeenkomstig de aangeleverde digitale 

bestanden te doen; 

3. De regeling van de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ dient aangevuld te worden 

met het verzoek om schriftelijk advies te laten inwinnen bij de leidingbeheerder 

voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van werken, geen bouwwerken, of van werkzaamheden.  

Reactie gemeente 

De overlegreactie van de Gasunie wordt volledig gehonoreerd. In de regels en op de 

verbeelding wordt de overlegreactie verwerkt overeenkomstig de hierboven 

genoemde punten. 

Gevolgen ontwerp bestemmingsplan 

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt aangepast overeenkomstig de 

overlegreactie.  

Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 4836 AA Breda, ontvangen op 11 

april 2018 

Samenvatting 

Het waterschap geeft onder voorbehoud een positief wateradvies. Van belang is dat 

het volgende punt wordt verwerkt: 

1. Het opnemen van een rioolpersleiding die gelegen is in de noordelijke berm van de 

Oost-Groeneweg, Leurschans, Watermolen en Zelleput. Verzocht wordt deze 



leiding als dubbelbestemming ‘Leiding – Riool’ op de verbeelding op te nemen 

inclusief bijbehorende belemmeringenstrook van 3 meter aan weerzijde van de 

leiding.  

Aanvullend, doch vrijblijvend, verzoekt het waterschap om aan de zuidoostzijde van 

de Krommeweg tevens de bestemming ‘Water’ toe te kennen aan de daar gelegen A-

watergang. Alsmede wordt verzocht in paragraaf 3.6 van de toelichting 

(waterhuishouding) een kaart op te nemen die de bestaande A-watergangen 

weergeeft en de aanvullende tekst dat deze A-watergangen een beschermingszone 

(onderhoudsstrook) kent van 5 meter gemeten vanaf de insteek van de watergang. In, 

boven en onder de A-watergang en de beschermingszone geldt een verbod vanuit de 

Keur voor het verrichten van handelingen. Daarnaast kan in deze paragraaf melding 

worden gemaakt van de persleiding als gelegen in het noorden van het plangebied 

aan de Oost-Groeneweg, Leurschans, Watermolen en Zelleput. Tenslotte wordt 

verzocht een tekstuele passage op te nemen van de aanwezige ecologische 

verbindingszone De Breede Watergang.  

Reactie gemeente 

De overlegreactie wordt volledig gehonoreerd. Op de verbeelding wordt persleiding 

alsmede de bestemming ‘Water’ opgenomen. In de toelichting vinden enkele 

redactionele aanvullingen plaats.  

Gevolgen ontwerp bestemmingsplan 

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt aangepast overeenkomstig de 

overlegreactie.  

Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, postbus 90151, 5200 MC Den Bosch, 

verzonden 11 april 2018 

Samenvatting

De provincie verzoekt de regels en de verbeelding op enkele onderdelen in 

overeenstemming te brengen met de Verordening ruimte Noord-Brabant (Vr) zoals 

deze luidt per 15 juli 2017. Het gaat om de volgende onderdelen: 

1. Verzocht wordt de toegekende bestemming van enkele gronden aan de noordzijde 

ter hoogte van de vestingwerken en die zijn aangeduid als Natuur Netwerk Brabant 

volledig te wijzigen naar de bestemming ‘Natuur’ met een passende redactie van 

de regels. 

2. Verzocht wordt te bepalen of de regeling als opgenomen in artikel 14.1 lid c van de 

regels klopt. Er is namelijk een beschermende regeling opgenomen inzake de 

groenblauwe mantel, deze is echter niet op de verbeelding opgenomen. 

3. Verzocht wordt het woord ‘onevenredig’ uit het afwegingskader van diverse 

omgevingsvergunningstelsels in relatie tot het provinciale thema ‘natuur en 

landschap’ te schrappen, omdat een dergelijke bepaling alsnog kan leiden tot een 

bepaalde mate van aantasting, hetgeen in strijd is met de 

instandhoudingsgedachte en/of herstelmogelijkheden van waardevolle gebieden, 

zoals onder andere bedoeld met artikel 5 Vr Natuur Netwerk Brabant.  



4. Het omgevingsvergunningstelsel ter bescherming van de gronden die in het 

plangebied zijn aangeduid als Natuur Netwerk Brabant wordt ontoereikend geacht. 

Verzocht wordt de verboden te herbezien.  

5. Verzocht wordt in de dubbelbestemming ‘Waarde -  Vestingwerken’ een 

voorrangsregeling op te nemen ter voorkoming dat er gebouwd kan worden 

overeenkomstig de onderliggende enkelbestemmingen.  

Reactie gemeente 

De overlegreactie wordt deels gehonoreerd. Op de verbeelding en in de regels vinden 

de gewenste aanpassingen c.q. aanscherpingen plaats. De overlegreactie wordt deels 

gehonoreerd en deels afgewezen. Het gaat om het volgende: 

1. Conform de bestemmingssystematiek van de gemeente wordt de bestemming 

‘Groen’ gewijzigd naar de bestemming ‘Natuur’. In de regels van deze bestemming 

wordt een aanvulling opgenomen ter bescherming van de ecologische waarden 

van het Natuur Netwerk Brabant. De bestemming ‘Water’ blijft ongewijzigd. 

2. De groenblauwe mantel is inderdaad niet aanwezig in het plangebied. De 

verwijzing daarnaar in artikel 14.1 lid c wordt verwijderd. 

3. Het woord ‘onevenredig’ wordt uit de afwegingskaders van diverse 

omgevingsvergunningstelsels geschrapt. 

4. Het omgevingsvergunningstelsel van het Natuur Netwerk Brabant wordt herzien. 

De verboden worden uitgebreid, waarbij aansluiting wordt gezocht met het stelsel 

als opgenomen in de bestemmingsplannen voor het buitengebied.  

5. Een voorrangsregeling wordt in de dubbelbestemming ‘Waarde – Vestingwerken’ 

opgenomen.  

Gevolgen ontwerp bestemmingsplan 

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt deels aangepast overeenkomstig de 

overlegreactie.  

.  
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Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Kom Steenbergen te Steenbergen 

Geachte heer Mailoa,

Op 14 februari 2018 heeft u voorontwerp bestemmingsplan Kom Steenbergen te Steenbergen toegestuurd 
met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen, zoals bedoeld in artikel 3.1.1, lid 1 van 
het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan hebben wij de 
volgende op- en aanmerkingen.

Toelichting
In en op de grens van het plangebied liggen diverse A-watergangen, een aantal zijn als 'water' opgenomen op 
de verbeelding, echter niet allemaal. Dit is voor het waterschap niet noodzakelijk, wij zouden het echter wel 
op prijs stellen als er een kaart met alle A-watergangen in en nabij het plangebied opgenomen wordt in de 
toelichting, bijvoorbeeld in paragraaf 3.6, waterhuishouding. Een kaart met de watergangen is te downloaden 
vanaf onze website www.brabantsedelta.nl.
Daarbij verzoeken we u om hierbij op te nemen dat langs A-watergangen een beschermingszone 
(onderhoudsstrook) met een breedte van 5 meter (gemeten vanaf de insteek) vastgesteld is. Voor alle 
handelingen in, boven en onder A-watergangen en bijbehorende beschermingszone geldt in de basis een 
verbod vanuit de Keur. In sommige gevallen kan een werkzaamheid onder een Algemene regel vallen, 
waardoor er onder voorwaarden sprake kan zijn van een vrijstelling van de vergunningplicht. De Keur en de 
Algemene regels zijn onder andere te raadplegen op de website van het waterschap.
Voor een aantal A-watergangen geldt dat de watergang zelf niet binnen het plangebied ligt, maar de 
bijbehorende beschermingszone wel.

In paragraaf 3.6 (waterhuishouding) wordt benoemd dat er een persleiding binnen het plangebied ligt die 
beschermd wordt door middel van de dubbelbestemming 'Leiding-Riooľ, deze dubbelbestemming kunnen wij 
echter niet terugvinden op de verbeelding. Wij verzoeken u om ook globaal de locatie van de leiding te 
beschrijven of een kaart met de ligging van de persleiding op te nemen.

De Breede Watergang aan de noordzijde van Steenbergen is onderdeel van ecologische verbindingszone 't 
Vlietje. Deze watergang is in de verbeelding ook als zodanig opgenomen door middel van de aanduiding 
'milieuzone - Natuur netwerk brabant - ecologische verbindingszone'. Wij zouden het op prijs stellen als de 
ecologische verbindingszone ook in de toelichting benoemd en kort beschreven wordt.

Verbeelding
Op kaart 6 van de verbeelding is ter plaatse van de watergang ten noordwesten van de Krommeweg de 
bestemming 'water' opgenomen. Deze watergang betreft (grotendeels) een C-watergang, de A-watergang, 
die belangrijk is voor de waterafvoer loopt ten zuidoosten van de Krommeweg en ten noorden van het 
volkstuinencomplex. Wij verzoeken u om ter plaatse van deze watergang ook te bestemming 'water' op te 
nemen.
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Op kaart 5 van de verbeelding ligt aan de noordzijde van het plangebied een persleiding van het waterschap 
in (de noordelijke berm van) de Oost-Groeneweg, Leurschans, Watermolen en Zelleput. Aan beide kanten van 
deze leiding moet rekening gehouden worden met een strook van 3 meter waarop beperkingen om de 
persleiding te beschermen. Wij verzoeken u om de persleiding en de beschermingszone op te nemen op de 
verbeelding.

Planregels
Geen opmerkingen.

Wateradvies
Op basis van het voorontwerp bestemmingsplan geven wij onder voorbehoud een positief wateradvies. Het 
voorbehoud heeft betrekking op het opnemen van de persleiding op de plankaart.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw J. Nooren van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 83.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur, 
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.Ĵ. Bouten
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Onderwerp 

Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Kom Steenbergen’ 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Kom Steenbergen’. 

 

In onze reactie gaan wij alleen in op onderwerpen die op basis van het 

provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn. 

 

Planbeschrijving 

Het voorontwerp-bestemmingsplan voorziet in een actualisatie van het komplan, 

waarbij diverse bestemmingsplannen zijn samengevoegd tot het thans 

voorliggende plan. Het plan is uitsluitend conserverend van aard volgens de 

thans geldende standaardnormen die landelijk gelden voor ruimtelijke plannen. 

 

Provinciaal beleidskader 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke 

Ordening. De te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen zijn vertaald in de 

Verordening ruimte Noord-Brabant zoals deze luidt per 15 juli 2017 (hierna 

aangehaald als Vr). In onze reactie baseren wij ons op deze documenten die 

zijn te raadplegen via www.brabant.nl > onderwerpen > ruimte. 

 

Inhoudelijke standpunt 

Het plan bevat geen nieuwe ontwikkelingen. Enkele delen aan de noord- en 

oostzijde zijn volgens de Vr gelegen buiten bestaand stedelijk gebied. Het 

betreft hier ook de vestingwerken. De volgende plandelen geven aanleiding tot 

het maken van de volgende opmerkingen. 
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Natuur/NNB (artikel 5.1 Vr) 
Bij de vestingwerken aan de noordzijde van het plangebied zijn een bosje en 
een waterloop, die ook verder dwars door het plangebied loopt, gelegen. Deze 
behoren in de Vr  tot het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Deze hebben in het 
plan de bestemming ‘groen’ en ‘water’ gekregen. 
Wij constateren dat in deze gevallen niet volstaan kan worden met een 
enkelbestemming water en groen met enkele nadere aanduidingen als 
milieuzone. Daarbij achten wij een natuurbestemming de enig juiste bestemming. 
Wij verzoeken u de verbeelding op dit onderdeel aan te passen en de 
planvoorschriften van de natuurbestemming nader te bezien in het licht van een 
passende bescherming van de natuur-/ecologische waarden e.d. Overigens 
ontbreekt ons inziens de aanduiding ‘groenblauwe mantel’ in het gehele 
plangebied, waardoor geen betekening toekomt aan het bepaalde in artikel 
14.1, lid c, van de planvoorschriften. Wij dringen er tevens op aan om in het 
afwegingskader bij het omgevingsvergunningstelsel (o.a., artikel 14.6.3) het 
woord ‘onevenredig’ te schrappen omdat een dergelijke bepaling aantasting 
toestaat, wat echter in strijd is met de instandhoudingsgedachte en/of 
herstelmogelijkheden van waardevolle gebieden als bedoeld in artikel 5 Vr. 
In het licht van het voorgaande is het volgende tevens van belang. 
Het thans opgenomen omgevingsvergunningenstelsel in artikel 35.2.1 achten wij 
voor wat betreft lid c ontoereikend (NNB). Wij verzoeken u dit voorschrift, 
samen met bovenstaande opmerking nader te bezien. 
 
Vestingwerken 
De dubbelbestemming ‘waarde- vestingwerken’ (artikel 26 planvoorschriften) 
bepaalt dat, met inachtneming van de voor de betreffende bestemming(en) 
geldende (bouw)regels, gronden niet mogen worden bebouwd. Bij de 
vestingwerken in het noordelijk deel van het plangebied geldt voornamelijk de 
bestemming ‘groen’ en in het oostelijk deel de bestemming ‘agrarisch met 
waarden-landschapswaarden’. Duidelijk is dat wordt beoogd om geen nieuwe 
bebouwing toe te laten binnen die bestemmingen ter bescherming van de 
waardevolle vestingwerken. Aangezien er in de planregels geen zogenaamde 
voorrangsregeling is opgenomen, verzoeken wij u dan ook om deze alsnog op 
te nemen om ongewenste bebouwingssituaties in de toekomst te voorkomen. 
Tenslotte constateren wij dat in artikel 26.3.3 van de planvoorschriften 
(omgevingsvergunning slopen binnen dubbelbestemming vestingwerken) het 
woord ‘onevenredig’ is opgenomen in de toetsingscriteria. Ook hier verzoeken 
wij u om het woord ‘onevenredig’ uit dit artikel te verwijderen in het belang van 
de bescherming van de waardevolle vestingwerken. 
 
Overigens vragen wij u om het omgevingsvergunningenstelsel binnen de overige 
bestemmingen nader te bezien omdat handhaving van het woord ‘onevenredig’ 
in het afwegingskader tot ongewenste situaties zou kunnen leiden.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Datum 

11 april 2018 

Ons kenmerk 

C2222337/4343187 

  3/3 

Conclusie 

Wij verzoeken u om de onderdelen van het bestemmingsplan die nog niet 

helemaal in overeenstemming zijn met de Verordening aan te passen en daarbij 

rekening te houden met ons bovengenoemd standpunt. Mocht onze reactie 

aanleiding geven tot vragen of opmerkingen dan zijn wij graag bereid tot nader 

overleg. 

 

 
 

Beleidsveld Ruimte, 

namens deze, 

 
 

P.M.A. van Beek, 

afdelingshoofd 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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1 INLEIDING 

 

 

 

De gemeente Steenbergen voert voor de kom van Steenbergen een actualisatie uit van het 

vigerend juridisch-planologisch kader. In het kader van het planproces van deze actualisatie 

heeft het bestemmingsplan als ontwerp ter visie gelegen.  

 

Het ontwerp bestemmingsplan lag overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb), met ingang van 21 juni 2018, gedurende zes weken ter 

visie. In deze periode zijn zes zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan ontvangen. De 

samenvatting en beantwoording van de zienswijzen, alsmede de gevolgen voor het vast te 

stellen bestemmingsplan zijn opgenomen in onderhavige nota van beantwoording.  

 

Naast de beantwoording van de zienswijzen is in het ontwerp bestemmingsplan 

geconstateerd dat ambtshalve enkele wijzigingen wenselijk zijn. Met deze nota wordt tevens 

inzichtelijk gemaakt welke wijzigingen zijn doorgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 ZIENSWIJZEN  

 

 

 

2.1 INLEIDING  

In de navolgende paragraaf zijn de ingediende zienswijzen samengevat en beantwoord. Ook 

is aangegeven wat de gevolgen zijn voor het vast te stellen bestemmingsplan.  

 

2.2 BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN  

2.2.1 Achterberg Retail Groep bv, vertegenwoordigd door Dentons Boekel nv, ontvangen 

d.d. 25 juli 2018 en aanvulling ontvangen d.d. 1 augustus 2018  

Samenvatting  

1. De indiener stelt (ook in de aanvulling) dat het bestemmingsplan met de bestemming 

‘Bedrijf’ het vestigen van supermarkten rechtstreeks mogelijk maakt.  

2. De indiener vindt het niet acceptabel dat in de bestemming ‘Detailhandel’ het vestigen 

van supermarkten binnen de bestemming vrij is toegelaten. De formulering van artikel 

8.1. sub b. geeft aan dat ter plaatse van de aanduiding ‘supermarkt’ enkel een 

supermarkt is toegestaan en dus geen andere vorm van detailhandel. Uit de toelichting 

blijkt dat het de bedoeling is om supermarkten enkel toe te staan daar waar deze 

aanduiding is gegeven.  

3. De indiener vindt het niet acceptabel dat de parkeerregeling alleen geldt bij het 

aanvragen van een omgevingsvergunning. Het veranderen naar een gebruik met een 

hogere parkeernorm leidt niet tot een hogere parkeernorm.  

4. De indiener geeft in de aanvulling aan dat een concurrerende supermarkt niet beperkt  

is tot het huidige gebruik. Hierdoor kan dit bedrijf rechtstreeks uitbreiden. De ruimtelijke 

gevolgen zijn daarvan niet onderzocht. 

5. De indiener geeft in de aanvulling verder aan dat binnen de bestemming ‘Groen’ 

parkeervoorzieningen zijn toegestaan. Het ontbreekt aan zorgvuldige voorbereiding  

en motivering hiervan.  

 

Reactie gemeente  

1. De zienswijze is ongegrond. Supermarkten zijn alleen toegestaan op de specifiek 

aangeduide locaties. Binnen de systematiek van het bestemmingsplan is het gestelde 

niet mogelijk, maar voor alle duidelijkheid wordt de Staat van bedrijfsactiviteiten 

aangepast.  



 

 

2. De zienswijze is gegrond. De formulering van artikel 8.1 wordt aangepast. 

Supermarkten zijn alleen toegestaan op de specifiek aangeduide locaties.  

3. De zienswijze is ongegrond. Het veranderen van het gebruik kan zonder dat er sprake 

is van het uitoefenen van een bevoegdheid. De parkeernorm mag niet afhankelijk 

worden gemaakt van het veranderen van het gebruik. Zie hiervoor de uitspraak van de 

Afdeling (ECLI:NL:RVS:2018:1578).  

4. De zienswijze is gegrond. In het verleden was de gehele locatie als supermarkt in 

gebruik geweest, maar sinds lange tijd wordt slechts een deel van de locatie als 

supermarkt gebruikt. Bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan worden alle 

betrokken belangen weer afgewogen, waarbij wordt bezien in hoeverre het plan strekt 

ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. De ruimtelijke gevolgen van het 

handhaven van de betreffende aanduiding in dezelfde omvang zijn niet onderzocht, 

omdat er geen concreet initiatief is ter uitbreiding van de huidige omvang van de 

supermarkt. Om die reden  

wordt de aanduiding supermarkt op de verbeelding conform huidig gebruik bestemd. 

5. De zienswijze is ongegrond. De mogelijkheden zijn overgenomen uit het vigerend 

bestemmingsplan. De openbare ruimte (groen-, verkeers- en verblijfsgebied) heeft een 

ruime bestemming, waarmee optimale mogelijkheden worden geboden voor eventuele 

herinrichting van de openbare ruimte, gericht op verbetering van de verkeersveiligheid 

en het verblijfsklimaat. Hiermee kan de nodige flexibiliteit gecreëerd worden om het 

gebruik en de invulling van de openbare ruimte in de toekomst eventueel aan te 

passen. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat het plangebied overwegend een 

verblijfsgebied is met een snelheidsregime van 30 km/u.  

 

Gevolg vast te stellen bestemmingsplan  

De Staat van bedrijfsactiviteiten, behorende bij de regels van het bestemmingsplan, wordt 

gewijzigd. Artikel 8.1 wordt gewijzigd: supermarkten en volumineuze detailhandel worden 

uitgesloten behoudens ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt'. De verbeelding  

ter plaatse van de supermarkt aan de Westdam wordt gewijzigd: de aanduiding supermarkt 

wordt conform huidig gebruik bestemd. 

 

2.2.2 Indiener 2, ontvangen d.d. 27 juli 2018  

Samenvatting  

1. Indiener 2 wenst de gronden met het kadastraal perceel sectie W., nr. 3.705, te 

gebruiken als particuliere tuin. In het ontwerp bestemmingsplan zijn deze gronden 

bestemd tot ‘Maatschappelijk’ met als aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk 

- hondeninstructieterrein’ overeenkomstig het thans vigerende bestemmingsplan. De 

wijziging van het gebruik is door het college van burgemeester en wethouders als een 

positief standpunt ingenomen (brief verzonden d.d. 20 januari 2016 en als bijlage bij de 

zienswijze gevoegd). In het ontwerp bestemmingsplan is de wijziging echter niet 

doorgevoerd.  

 

Reactie gemeente  

De zienswijze is gegrond. Hetgeen is opgenomen in de brief van 20 januari 2016, wordt in 

het bestemmingsplan verwerkt. Het gebruik van de gronden als particuliere tuin heeft een 



 

 

minder zware belasting op de (leef)omgeving dan het gebruik als hondeninstructieterrein ten 

aanzien van hinder, geluid en verkeersaantrekkende werking.  

 

Gevolg vast te stellen bestemmingsplan  

Ter plaatse van het perceel sectie W., nr. 3.705 wordt de aanduiding ‘specifieke vorm van 

maatschappelijk – hondeninstructieterrein’ gewijzigd in de aanduiding ‘tuin’. De gronden zijn 

daardoor toegestaan voor particulier gebruik. 

  

2.2.3 Gasunie Transport Services bv, ontvangen d.d. 27 juli 2018  

 

Samenvatting  

1. De indiener verzoekt om een aantal bouwvlakken binnen diverse bestemmingen zo aan 

te passen dat deze buiten de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ komen te liggen. 

Hiervoor zijn afbeeldingen aangeleverd.  

2. De indiener verzoekt om de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ op te laten houden op 

het punt waar deze onder het hekwerk doorgaat wat om het gasontvangststation staat.  

3. De indiener verzoekt om een naamswijziging van de bestemming ‘Bedrijf – 

Gasontvangststation’ naar ‘Bedrijf – Gasdrukmeet- en regelstation’. De indiener heeft 

een voorkeursregeling bijgevoegd.  

4. De indiener verzoekt om artikel 21.3 aan te vullen met de eis dat er geen kwetsbare 

objecten worden toegelaten. De huidige formulering van artikel 21 is in strijd met artikel 

14 lid 3 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).  

5. De indiener verzoekt om aan artikel 21.5.1 uit te breiden met de werkzaamheid ‘het 

rooien van diepwortelenden beplantingen en bomen’.  

 

Reactie gemeente  

1. De zienswijze is ongegrond. Door het opnemen van de dubbelbestemming ‘Leiding – 

Gas’ wordt de bescherming van de leiding afdoende gewaarborgd en is er geen 

noodzaak om de bouwvlakken aan te passen.  

2. De zienswijze is gegrond. De bestemming ‘Leiding – Gas’ zal daar waar de as van de 

leiding raakt aan de bestemming ‘Bedrijf – Gasontvangststation’ beëindigd worden.  

3. De zienswijze is gegrond. De bestemmingsnaam zal overeenkomstig het verzoek 

gewijzigd worden.  

4. De zienswijze is gegrond. Het artikel zal overeenkomstig het verzoek gewijzigd worden.  

5. De zienswijze is gegrond. Het artikel zal overeenkomstig het verzoek gewijzigd worden.  

 

Gevolg vast te stellen bestemmingsplan  

De bestemming ‘Leiding – Gas’ zal beëindigd worden daar waar deze raakt aan de 

bestemming ‘Bedrijf – Gasontvangststation’. De bestemming ‘Bedrijf – Gasontvangststation’ 

zal gewijzigd worden in ‘Bedrijf - Gasdrukmeet- en regelstation’. Artikel 21.3 wordt gewijzigd 

door het opnemen van de bepaling ‘het geen kwetsbaar object betreft’. Artikel 25.5.1 wordt 

gewijzigd door het opnemen van het omgevingsvergunningsplichtig werk ‘het rooien van 

diepwortelenden beplantingen en bomen’.  

 

 

 



 

 

2.2.4 Stichting Menno van Coehoorn, ontvangen d.d. 31 juli 2018  

Samenvatting  

1. De indiener meldt dat een gedeelte van de vestingwerken ten onrechte geen 

dubbelbestemming ‘Waarde – Vestingwerken’ hebben gekregen.  

2. De indiener acht artikel 25 (Waarde – Vestingwerken) onvolledig door het ontbreken 

van een verbod om te bouwen.  

3. De indiener verzoekt om de omgevingsvergunningsplicht in de dubbelbestemming 

‘Waarde – Vestingwerken’ uit te breiden. Artikel 25.2 bevat enkel een verbod op het 

slopen van vestingwerken. Er zijn echter ook andere werkzaamheden die schade 

kunnen aanrichten aan de vestingwerken.  

 

Reactie gemeente  

1. De zienswijze is gegrond. De dubbelbestemming zal overeenkomstig de zienswijze 

worden opgenomen.  

2. De zienswijze is gegrond. De dubbelbestemming zal gewijzigd worden, zodat een 

bouwverbod wordt opgenomen met een afwijkingsbevoegdheid om bouwwerken pas na 

afweging mogelijk te maken. Bouwen is alleen toegestaan, indien de cultuurhistorische 

belangen niet worden geschaad.  

3. De zienswijze is gegrond. Een omgevingsvergunning binnen de bestemming ‘Agrarisch 

met waarden – Landschapswaarden’ is alleen gericht op de bescherming van de 

landschapswaarden. Een omgevingsvergunning voor het verrichten van 

werkzaamheden zal daarom worden opgenomen in de dubbelbestemming ‘Waarde – 

Vestingwerken.  

 

Gevolg vast te stellen bestemmingsplan  

Binnen de dubbelbestemming ‘Waarde – Vestingwerken’ zal een bouwverbod opgenomen 

worden met een afwijkingsbevoegdheid om volgens de onderliggende bestemming te mogen 

bouwen. Een omgevingsvergunningsplicht ter bescherming van de cultuurhistorische 

waarden zal, naast sloopwerkzaamheden, worden uitgebreid met andere werken en 

werkzaamheden. 

 

2.2.5 Retail Platform Steenbergen, ontvangen d.d. 1 augustus 2018  

Samenvatting  

1. De indiener is van mening dat het bestemmingsplan met de bestemming ‘Bedrijf’ het 

vestigen van supermarkten rechtstreeks mogelijk maakt. De indiener is van mening dat 

de supermarkten uitdrukkelijk in of nabij het centrum gevestigd zijn. Dit is van belang 

voor het vasthouden van de koopstromen en het stimuleren van combinatiebezoek.  

 

Reactie gemeente  

1. De zienswijze is ongegrond. Supermarkten zijn alleen toegestaan op de specifiek 

aangeduide locaties. Binnen de systematiek van het bestemmingsplan is het gestelde 

niet mogelijk, maar voor alle duidelijkheid wordt de Staat van bedrijfsactiviteiten 

aangepast. 

 



 

 

Gevolg vast te stellen bestemmingsplan  

De Staat van bedrijfsactiviteiten, behorende bij de regels van het bestemmingsplan, wordt 

gewijzigd. 

 

2.2.6 Provincie Noord-Brabant d.d. 16 juli 2018  

Samenvatting  

1. In het vooroverleg heeft de provincie verzocht om een regeling op te nemen die de 

cultuurhistorisch waardevolle vestingwerken voorziet van een bescherming tegen 

bouwen. Er is enkel een sloopverbod opgenomen. Verder is ten opzichte van het 

vooroverleg bestemmingsplan artikel 26.2 geschrapt. Hiermee is het plan in strijd met 

artikel 3.1 Vr.  

 

Reactie gemeente  

1. De zienswijze is gegrond. Ten behoeve van de bescherming van de vestingwerken 

wordt in de dubbelbestemming een bouwverbod opgenomen alsmede een uitbreiding 

van de omgevingsvergunningsplicht voor werken en werkzaamheden.  

 

Gevolg vast te stellen bestemmingsplan  

Binnen de dubbelbestemming ‘Waarde – Vestingwerken’ zal een bouwverbod opgenomen 

worden met een afwijkingsbevoegdheid om volgens de onderliggende bestemming te mogen 

bouwen. Een omgevingsvergunningsplicht ter bescherming van de cultuurhistorische 

waarden zal, naast sloopwerkzaamheden, worden uitgebreid met andere werken en 

werkzaamheden. 



 

 

3 OVERZICHT AMBTSHALVE WIJZIGINGEN  

 

Verbeelding  

1. Westdam 81. De aanduiding ‘wonen’ ontbreekt ten behoeve van de bestaande 

bovenwoningen.  

2. Lindenburghlaan 1. De aanduiding ‘wonen’ ontbreekt ten behoeve van de bestaande 

bovenwoningen.  

3. Opnemen aanduiding ‘specifieke vorm van centrum – hoofdoriëntatie’ binnen de 

bestemming ‘Centrum -1’.  

4. Bij de Pompstraat is gebleken dat de verkeerde goot- en bouwhoogte is opgenomen.  

Dit is hersteld naar deels 4 meter goot- en bouwhoogte en deels 8 meter goot- en 

bouwhoogte.  

5. Aanpassing van de begrenzing van de bestemming ‘Overig – Jachthaven’. Tevens is de 

aanduiding ‘woonschepenligplaats’ aangepast. De bestemming en aanduiding komen 

nu overeen met de legale en vergunde situatie.  

6. De gebiedsaanduiding ‘Historische stedenbouw’ is vergroot waarmee deze waarde 

beter recht doet aan de feitelijke historische structuur.  

7. Hoek Ruiterstallen-Vleeshouwerstraat, het hoekpand was niet voorzien van de 

aanduiding ‘maatschappelijk’.  

8. De bestemmingsvlak ‘Wonen’ aan de Westlandse Langenweg was niet voorzien van 

een bouwvlak. Deze omissie is hersteld.  

9. Diverse tekentechnische correcties.  

 

Regels  

10. Artikel 1 begrip ‘wonen’ toegevoegd.  

11. In artikel 4.2.2 sub a, artikel 8.2.2 sub a, artikel 10.2.2 sub a, artikel 11.2.2 sub a, artikel 

12.2.2 sub a, na hoofdgebouwen wordt opgenomen ‘en bijbehorende bouwwerken’. 

Hiermee wordt voorkomen dat buiten het bouwvlak bouwwerken opgericht kunnen 

worden.  

12. Aan artikel 6.1 is een nieuw sublid toegevoegd die aangeeft dat oriëntatie en de 

hoofdingang van de bebouwing georiënteerd moet zijn op de grens van het 

bestemmingsvlak. Deze regel is niet overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan.  

13. Artikel 6.2.3 sub b, artikel 7.3.1. sub b, artikel 10.2.3 sub b, artikel 14.2.3 sub b worden 

verwijderd. Afzuiginstallaties hoeven niet in het bestemmingsplan geregeld te worden.  

14. Artikel 9.2.1 sub b de bouwhoogte van gebouwen en overkappingen bij de 

kinderboerderij wordt opgehoogd van 3 naar 5 meter.  

15. Artikel 12.1 toegevoegd is sub g waarmee ter plaatse van de aanduiding ‘evenement’ 

het houden van evenementen is toegestaan, conform bestaand gebruik. 

16. In artikel 14.2.2 sub a, artikel 15.2.2 sub a wordt na gebouwen opgenomen ‘en 

bijbehorende bouwwerken’. Hiermee wordt voorkomen dat buiten het bouwvlak 

bouwwerken opgericht kunnen worden.  

17. In artikel 18.1 wordt het lid sub g geschrapt. Langzaamverkeersverbindingen zijn niet 

apart aangeduid in het bestemmingsplan.  

18. In artikel 18.1 wordt het lid sub h geschrapt. Deze voorziening is geregeld in de 

bestemming ‘Overig - Jachthaven’.  



 

 

19. In artikel 20.2.3 sub b wordt de zinsnede ‘voor zover gebouwd buiten het bouwvlak’ 

geschrapt. Binnen deze bestemming komen geen bouwvlakken voor.  

20. In artikel 21.5.1 sub c, artikel 22.4.1 sub c, artikel 23.4.1 sub c, artikel 26.4.1 wordt na 

‘aanbrengen’ de zinsnede ‘en/of rooien’ toegevoegd. Het verwijderen van 

diepwortelende beplantingen en/of bomen kunnen ook in potentie schade tot gevolg 

hebben van de leiding.  

21. Bij de maatschappelijke bestemming aan de Krommeweg is de aanduiding 

‘evenemententerrein’ opgenomen.  

22. Het recreatieve bestemmingsvlak aan de Wipstraat is niet voorzien van een bouwvlak. 

Deze omissie is hersteld.  

23. Het Waterschap Brabantse Delta wil in de zuidelijkste punt van het plangebied binnen 

de bestemming ‘Agrarisch met waarde – Landschapswaarden’ een bestaande B-

watersloot omzetten naar een A-watersloot. Hiermee wordt de waterafvoercapaciteit 

verhoogd. De gronden worden voorzien van de aanduiding ‘water’.  

24. Diverse kleine correctieve aanpassingen in het kader van het afstemmen regels en 

verbeelding.  
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