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Aan de raad,

1. Inleiding
Op 7 juli 2015 heeft het college de bereidheid uitgesproken om, onder voorwaarden, planologisch 
medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch' naar 'Wonen' op de locatie 
Moerstraatseweg 154 in Steenbergen. Om de bestemming op genoemd perceel te kunnen wijzigen 
moet het geldende bestemmingsplan ter plaatse worden herzien. Met bijgaand bestemmingsplan 
"Moerstraatseweg 154 Steenbergen" 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
Het college heeft op 7 juli 2015 de principebereidheid uitgesproken om, onder voorwaarden, 
planologisch medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van de locatie 
Moerstraatseweg 154. De agrarische bestemming wordt daarbij aangepast naar een 
woonbestemming.
Het agrarisch bedrijf is gedurende meerdere generaties in het bezit geweest van de familie van 
initiatiefnemer. De locatie biedt echter geen mogelijkheden voor het opbouwen van een 
bedrijfseconomisch gezond en duurzaam agrarisch bedrijf. Daarnaast zijn de aanwezige 
bedrijfsgebouwen technisch en economisch afgeschreven.
Initiatiefnemer is voornemens op het perceel een nieuwe woning te realiseren met een ínhoud van 
maximaal 1.200 m3 en een bijgebouw met een oppervlakte van 200 m* 1 2. Binnen de geldende 
agrarische bestemming is nieuwbouw van een burgerwoning van die omvang niet toegestaan. 
Daarom is bijgaand bestemmingsplan opgesteld. Op 30 januari 2018 heeft het college ingestemd 
met het ontwerpbestemmingsplan "Moerstraatseweg 154 Steenbergen" en besloten het plan 
gedurende zes weken ter inzage te leggen.

3. Overwegingen
Geldende bestemmingsplannen
Het perceel Moerstraatseweg 154 is gelegen in het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 
Steenbergen" en is bestemd als 'Agrarisch'. De locatie wordt echter al geruime niet meer gebruikt 
ten behoeve van een agrarisch bedrijf. De kans dat een nieuw agrarisch bedrijf zich hier zal vestigen 
wordt zeer klein geacht.
De locatie is gelegen in de gebiedsaanduiding 'overig - cultuurhistorisch vlak'. Dit betekent dat het 
perceel tevens bestemd is voor het behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de 
cultuurhistorische waarden en kenmerken van het gebied.

Ter inzage ligt:
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Op 28 juni 2018 is het bestemmingsplan "Buitengebied Steenbergen - 1e herziening" vastgesteld. 
Conform dit bestemmingsplan is de locatie voorzien van de gebiedsaanduidingen 'milieuzone - 
groenblauwe mantel', 'milieuzone - attentiegebied natuur netwerk brabanť en 'milieuzone - 
beperking veehouderij'.
Initiatiefnemer is voornemens de agrarische bedrijfsgebouwen, inclusief mest- en voeropslagen, en 
de bestaande bedrijfswoning te slopen. In totaal gaat het om een bebouwingsoppervlakte van 1.100 
m2. Vervolgens is het de bedoeling op het perceel een nieuwe woning te realiseren met een ínhoud 
van maximaal 1.200 m3 en een bijgebouw met een oppervlakte van 200 m2.
De op het perceel vigerende bestemmingsplannen voorzien niet in deze herontwikkeling.

Het herzien van de bestemming 'Agrarisch' naar 'Wonen' past binnen het beleid voor Vrijkomende 
Agrarische Bedrijven (VAB's), waarbinnen ruimte wordt geboden voor de ontwikkeling van niet- 
agrarische functies, zoals toerisme, recreatie, kleinschalige bedrijvigheid en wonen. In deze situatie 
is gekozen voor de functie wonen. Om de planologische situatie aan te passen is het 
bestemmingsplan "Moerstraatseweg 154 Steenbergen" opgesteld.

De Lantaarn
Bijzonder is dat deze locatie op diverse historische kaarten wordt aangeduid als 'De Lantaarn'. Het is 
één van de oudste boerderijen uit het gebied 'Het Oudland' ten zuiden van Steenbergen. In de 
directe nabijheid van De Lantaarn lagen de inmiddels verdwenen landgoederen Ekelenberg en 
Padmos.
Van de oorspronkelijke bebouwing van De Lantaarn is echter weinig meer over. Van de aanwezige 
bebouwing blijkt één gebouw restanten van voor het jaar 1800 te bevatten. Dit gebouw was 
oorspronkelijk een woonhuis dat bij de bevrijding in 1945 zwaar werd beschadigd. Toen is besloten 
een nieuwe woning te bouwen en de bestaande woning tot schuur om te vormen. Deze schuur is nu 
in zo'n ruïneuze staat dat sloop onvermijdelijk is. Inmiddels is een bouwhistorische opname 
gemaakt van deze voormalige woning. Het gebouw wordt tijdens de sloop gedocumenteerd. 
Vrijkomende bouwhistorische elementen worden bewaard.

Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan
Op 30 januari 2018 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 
"Moerstraatseweg 154 Steenbergen" en besloten het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes 
weken ter inzage te leggen. Op de door de wet voorgeschreven wijze heeft een openbare 
kennisgeving plaatsgevonden van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan. Provincie 
Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta zijn eveneens geïnformeerd, 
ontwerpbestemmingsplan "Moerstraatseweg 154 Steenbergen" heeft vanaf 15 februari 2018 tot en 
met 28 maart 2018 ter inzage gelegen in het gemeentehuis en was tevens te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
Binnen de wettelijke termijn is één zienswijze ontvangen. Reclamant wil met de zienswijze o.a. 
aantonen dat er sprake is van archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle sporen in het 
plangebied en verzoekt het ontwerpbestemmingsplan op onderdelen aan te passen.
In de 'Nota van beantwoording zienswijze en ambtshalve wijzigingen' wordt de ingediende 
zienswijze samengevat weergegeven en beantwoord. De zienswijze heeft geleid tot nader 
archeologisch onderzoek en aanpassingen in de toelichting en regels van het 
ontwerpbestemmingsplan. De 'Nota van beantwoording zienswijze en ambtshalve wijzigingen' is als 
bijlage bijgevoegd en maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan. 4

4. Middelen
Op grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt uw 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
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begrepen gronden anderszins is verzekerd. Ten behoeve van deze ontwikkeling is met de 
initiatiefnemer een anterieure grondexploitatieovereenkomst gesloten. Hierdoor is het verhaal van 
kosten anderszins verzekerd en behoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Ook is met 
de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten op grond van afdeling 6.1 Wro, zodat 
eventuele verzoeken om tegemoetkoming in schade voor rekening komen van initiatiefnemer. Door 
het sluiten van genoemde overeenkomsten komen alle kosten voor rekening van de initiatiefnemer. 
Tot slot is met initiatiefnemer een realisatieovereenkomst gesloten, waarmee de realisering, 
instandhouding en beheer conform het landschappelijk inpassingsplan wordt verzekerd. In deze 
overeenkomst is een bedrag opgenomen welke als kwaliteitsverbetering van het landschap door 
initiatiefnemer moet worden geïnvesteerd.

5. Risico's
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan "Moerstraatseweg 154 Steenbergen" kan beroep 
worden ingesteld bij de Raad van State door de indieners van zienswijze tegen het ontwerp- 
bestemmingsplan of door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen 
zienswijzen te hebben ingediend. Anderen kunnen ook beroep aantekenen, maar dan alleen tegen 
de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Financiële risico's worden, met inachtneming van hetgeen vermeld is bij Middelen, afgedekt door de 
gesloten overeenkomsten.

6. Communicatie/Aanpak
Na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt uw raadsbesluit via diverse media op de door de 
wet voorgeschreven wijze bekendgemaakt. Tevens wordt de indiener van de zienswijze per brief 
geïnformeerd over uw raadsbesluit en de mogelijkheden om beroep in te dienen.

7. Voorstel
1. de zienswijze van Stichting Stadsarcheologie Steenbergen ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2. het bestemmingsplan "Moerstraatseweg 154 Steenbergen" (NL.IMRO.0851 .bgBPmoerstrwegl 54- 

v001) gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bijbehorende toelichting, regels, bijlagen, 
verbeelding en 'Nota van beantwoording zienswijze en ambtshalve wijzigingen'.

Hoogachtend, )
Burgemeester en wethouders van Steenberger^ 
de secretaris, de burgemeester,
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