
Van: Verzonden: maandag 8 juni 2020 17:35  

Aan: mgriffie <griffie@gemeente-steenbergen.nl>  

Onderwerp: Zuidzeedijk 16 Dinteloord Korb aanvraag behandeling zienswijze 

 

Geachte griffier, 

Ik ben eigenaar bewoner van het perceel Zuidzeedijk 16 te Dinteloord. 

Ik heb voldoende bouwblok echter is bij de actualisatie een fout gemaakt en is het bouwblok 

ingetekend op het weiland van mijn buurman. (zie de bijlage) 

Dit kwam aan het licht toen ik mijn huidige schuur wilde verplaatsen en de gemeente om 

informatie vroeg of dit vergunningsvrij mocht. Als ik dit via de geijkte weg moet doen dan kost dit 

mij 1 jaar en ca 15.000,-- eur, anders moet ik wachten tot de nieuwe actualisatie wanneer dit is 

weet men nog niet. 

Ik wilde de gemeenteraad vragen om dit op de agenda te zetten, ik wil dan over dit onderwerp 

spreekrecht en mijn zienswijze toe lichtten. 

Het is gewoon een administratieve misser die rechtgezet moet worden waar nu een burger de 

dupe van is. 

Ik verneem graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

Richard Korb 

Zuidzeedijk 16 

 

Van: Omega-Bv | Richard Korb  

Verzonden: maandag 8 juni 2020 17:21  

Aan: CC:  

Onderwerp: RE: Informatie: Zuidzeedijk 16 Dinteloord -antwoord- 

 

Geachte heer, 

Dank u voor uw mail, echter ben ik het er niet mee eens. 

Volgens mijn informatie kan de wethouder dit repareren omdat dit een fout is. 

Ik zou graag zelf aan de wethouder willen vragen middels een persoonlijk onderhoud. 

In dit geval moet een burger veel geld betalen voor een ambtelijke misser. 

Wat ook een mogelijkheid is, is dat ik dit graag op de agenda wil zetten bij B&W en spreekrecht 

aanvragen om dit toe te lichtten. 



Met vriendelijke groet, 

Richard Korb 

Zuidzeedijk 16 

Van:  

Verzonden: maandag 8 juni 2020 17:02  

Aan: Omega-Bv | Richard Korb  

CC: Onderwerp: Informatie: Zuidzeedijk 16 Dinteloord 

Geachte heer Korb, 

Hartelijk dank voor uw email. Namens wethouder Knop treft u hierbij de gemeentelijke reactie. 

Bestemmingsplan 

Vooropgesteld begrijpt de gemeente dat u de wens heeft om uw eigen terrein naar eigen inzicht 

in te richten. Uiteraard gelden daarvoor de gemeentelijke bouwregels. Deze zijn opgenomen in 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland’. 

Daarbij constateren wij dat een deel van de woonbestemming op het terrein van uw buren ligt. 

Hoe dat is gebeurd, is niet duidelijk. In 2013 is de uit 1986 (en daarvoor) gedateerde agrarische 

bestemming gewijzigd naar de huidige woonbestemming. 

Verantwoording 

Bij een wijziging naar een woonbestemming ligt er primair een rol bij de eigenaar van de 

gronden. De Raad van State geeft aan dat het ‘tot de eigen verantwoordelijkheid van de 

belanghebbende is om zich te vergewissen van procedures tot wijzigingen van een 

bestemmingsplan’. 

Ook de gemeente heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, namelijk door u persoonlijk te 

attenderen op het raadplegen van de documenten omtrent uw locatie. Daarna heeft de 

gemeente geen zienswijze van u ontvangen, zodat ervanuit is gegaan dat u akkoord was. 

Aanpassing 

Wanneer het bestemmingsplan wordt geactualiseerd, dan is de inzet van de gemeente om de 

woonbestemming op de gronden van uw buren te verwijderen. Het is daarbij van belang dat u 

tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maakt, als u dat noodzakelijk vindt. 

Het bestemmingsplan is recentelijk pas geactualiseerd. Dat betekent dat een actualisatie 

voorlopig niet in het verschiet ligt. Wanneer u vóór de volgende actualisatie van het 

bestemmingsplan uw woonbestemming wenst aan te passen, dan kan dat zoals in een eerdere 

email is verwoord. 

Ter afsluiting 

Wij vertrouwen erop dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd, beseffende dat dit niet het 

antwoord is waarop u heeft gehoopt. Als gemeente is het noodzakelijk om duidelijk te 

communiceren over (on)mogelijkheden, zodat realistische verwachtingen worden gewekt. 



Wanneer u op eigen initiatief de woonbestemming wilt wijzigen, dan zien wij uw principeverzoek 

hierover graag tegemoet. Wanneer u wacht op de actualisatie, dan vragen wij u om de 

berichtgeving hieromtrent in de gaten te houden. Dat kan onder andere via deze link. 

Met vriendelijke groet, 

Email: 

Website: www.gemeente-steenbergen.nl 

Van: Omega-Bv | Richard Korb  

Datum: 18 mei 2020 om 18:21:12 CEST  

Aan:  

Onderwerp: Zuidzeedijk 16 Dinteloord bestuurlijke dwaling 

Dinteloord 18 mei 2020 

Geachte heer Knop, Beste Willy, 

Ik vraag je aandacht voor een (bestuurlijke) dwaling. 

Wij hebben elkaar een paar keer ontmoet, ik ben vrijwilliger bij de SLOS TV samen met mijn 

partner Hilde Jans, 

uit die hoofde hebben wij elkaar een paar keer ontmoet. Dit terzijde maar dan heb je er wellicht 

een gezicht bij. 

Wat is het geval: 

Ik heb plannen om op mijn eigen terrein een bestaande schuur te verplaatsten naar een 

handiger plek, 

toen ik bij bouwtoezicht ging vragen of dit zonder vergunning kon werd mij erop gewezen dat er 

wel voldoende bouwblok aanwezig is, maar op de verkeerde plek. (bijlage 6) 

Bij het verkrijgen van de stukken van de heer kwam naar voren dat bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan buitengebied 2015 mijn bouwblok is ingetekend op het weiland van de 

buurman. 

Ik hierover contact gehad met 2 ambtenaren (die mij overigens keuring geholpen hebben) de 

heren . 

Ik zou dit kunnen bouwblok kunnen laten verplaatsten indien de gemeente akkoord zou gaan, 

echter een rare situatie. 

“Ik chargeer” er wordt een lijntje verkeerd gezet op papier, ik moet dan een wijzingenplan 

indienen met een lange waslijst aan eisen, de kosten komen ver boven de kosten van het 

verplaatsten van de schuur, als ik de kosten optel voor het wijzigplan circa € 15.000,- alleen maar 

omdat het niet goed ingetekend is in 2014. 

Als ik mij goed heb laten informeren kan/mag de wethouder dit weer rechtzetten/repareren. 

Kan jij hier iets in betekenen? 



Ik stuur alle stukken direct mee en hoop snel iets te vernemen. 

Alvast mijn dank. 

Met vriendelijke groet, 

Richard Korb 

Zuidzeedijk 16 

Van:  

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 16:21  

Aan: Omega-Bv | Richard Korb  

CC: Onderwerp: Informatie: Zuidzeedijk 16 Dinteloord 

Geachte heer Korb, 

Hartelijk dank voor uw email. Hierbij zal ik uw vraag beantwoorden. 

Op het adres Zuidzeedijk 16 in Dinteloord bent u woonachtig. U heeft het voornemen om op uw 

perceel een gebouw te slopen en op een andere deel van uw perceel een nieuw gebouw te 

realiseren. De vraag die u aan de gemeente stelt is of dit zonder omgevingvergunning mag of dat 

u een omgevingsvergunning moet indienen. 

Bestemming 

Allereerst geef ik u mee dat het bestemmingsplan op elke locatie in onze gemeente dwingend 

bepaald hoe die locatie mag worden gebruikt en welke bouwmogelijkheden hiervoor gelden. In 

enkele gevallen geeft de Rijksoverheid aan dat zonder een omgevingsvergunning mag worden 

gebouwd. Voor deze casus is dat helaas niet van toepassing. 

Het nieuwe gebouw mag u binnen de bestemming ‘Wonen’ realiseren (met inachtneming van 

onder meer de bouwregels uit het bestemmingsplan). De locatie waar u het nieuwe gebouw 

heeft gepland valt echter buiten de bestemming ‘Wonen’ en valt binnen de bestemming 

‘Agrarisch met waarden’: op deze gronden mag niet worden gebouwd. 

Achtergrond 

U geeft aan dat er in het verleden al eens eerder een schuur heeft gestaan. Dat klopt, aangezien 

het om een voormalig agrarische bedrijfslocatie betreft. Echter geeft dat geen rechten om op 

basis daarvan een gebouw te realiseren. Zoals uitgelegd wordt dit door het bestemmingsplan 

bepaald. 

De bestemming is voor uw locatie in 2013 door de gemeenteraad vastgesteld van ‘Agrarisch’ naar 

‘Wonen’. In het uitgebreide voortraject is door u destijds geen inspraak of zienswijze ingediend 

tegen de vorm van het woonbestemmingsvlak. 

Wat er wel is gebeurd, is dat de provincie tegen de wijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ was, 

omdat de provinciale regelgeving voorschrijft dat bij zulke wijzigingen overtollige bebouwing 

moet worden gesloopt. Ooit behoorde alle bebouwing tot een bedrijf. Voor een particulier is dat 

niet noodzakelijk. 



Als gemeente hebben wij ons voor u ingezet door vast te houden aan de woonbestemming door 

nadere onderbouwing aan te leveren en dat heeft geresulteerd is de goedkeuring door de Raad 

van State. Daarmee is de vorm en de bestemming van uw perceel een juridisch gegeven. 

Op basis van het bestemmingsplan kunt u het gebouw niet vergunningsvrij realiseren, maar ook 

niet met vergunning. 

Wijzigingsplan 

Het bouwen op de gewenste locatie is alleen mogelijk als de vorm van het woonbestemmingsvlak 

wordt gewijzigd. Onder voorwaarden bestaat die mogelijkheid. Burgemeester en wethouders zijn 

namelijk bevoegd de bestemming 'Wonen' te wijzigen ten behoeve van de vergroting en/of 

vormverandering van het bestemmingsvlak, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de omvang van het bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan 2.000 m²; 

b. de toegestane omvang van bijbehorende bijgebouwen mag daarbij worden vergroot naar 250 

m², mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

1. er is sprake van een doelmatig gebruik; 

2. er is sprake van zuinig ruimtegebruik; 3. het maximum bebouwingspercentage van het 

bouwperceel bedraagt 60%; 

4. de oppervlakte van aangebouwde bijbehorende bijgebouwen bedraagt niet meer dan 80 m²; 

c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder 

die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 

d. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 

e. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 

f. het wijzigen is niet toegestaan ter plaatse van de ecologische hoofdstructuur het Natuur 

Netwerk Brabant zoals aangeduid op de verbeelding; 

g. de wijziging voor gronden gelegen binnen de groenblauwe mantel ter plaatse van de 

aanduiding 'milieuzone - groenblauwe mantel' gaat gepaard met een positieve bijdrage aan de 

bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden en 

kenmerken; 

h. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan 

de kwaliteitsverbetering van het landschap; 

i. het bepaalde in artikel 16 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing; 

Voorwaarden 

Zoals u ziet is de lijst met voorwaarden lang en dienen daarnaast de noodzakelijke onderzoeken 

te worden uitgevoerd. Op basis van wettelijke regelingen en rechterlijke uitspraken moet het 

planologisch traject zorgvuldig worden doorlopen. Het werkterrein ruimtelijke ordening is 

complex en om die reden wordt dit soort planologische trajecten door specialisten uitgevoerd, te 

weten stedenbouwkundige bureaus. 



Principeverzoek 

Wanneer u het bestemmingsplan wenst te wijzigen, dan dient het college van burgemeester en 

wethouders zich positief uit te spreken om medewerking te verlenen. U schrijft een brief naar het 

college waarin u kort de persoonlijke achtergronden schetst en duidelijk onderbouwt waarom u 

graag planologische medewerking wenst te verkrijgen. Dit wordt een principeverzoek genoemd. 

Vervolgstappen 

Als het college geen medewerking verleent, dan blijft alles bij het oude. Als het college wel 

medewerking verleent, dan dient u een wijzigingsplan aan de gemeente aan te leveren met een 

goede ruimtelijke onderbouwing en de noodzakelijke onderzoeken. Een wijzigingsplan wordt 

opgesteld door een stedenbouwkundig bureau. U kunt het bureau het principebesluit laten 

lezen. 

Welk bureau? 

Het is raadzaam om bij een aantal bureaus een offerte op te vragen. Zeer relevant is dat het 

bureau bekend moet zijn met de provinciale regelgeving van Noord-Brabant. De regels, die de 

provincie voor het buitengebied stelt, zijn namelijk zeer specifiek. Hierbij geef ik u willekeurig een 

aantal bureaus als voorbeeld. U bent vrij in uw keuze voor een stedenbouwkundig bureau, ook 

buiten deze lijst. 

1. Compositie 5 076 522 5262 

2. Agel Adviseurs 0162 456481 

Wat kost het? 

Hou rekening met een proceduretijd van ongeveer 1 jaar, afhankelijk van de complexiteit van het 

project. Die tijd zal voornamelijk bestaan uit het onderzoeken van de projectlocatie en het 

schrijven van de ruimtelijke onderbouwing door het stedenbouwkundig bureau. Daarna volgt de 

afstemming met de provincie en de openbare terinzagelegging voor onder meer omwonenden. 

Hierbij een overzicht van de kosten. 

1. Kosten aan de gemeente 

Ongeveer € 5300,- (prijspeil 2020) 

2. Kosten als rechtszaak volgt 

Ongeveer € 2000,- (prijspeil 2020) 

3. Kosten stedenbouwkundig bureau 

Afhankelijk van het bureau 

4. Kosten landschappelijk inpassingsplan Afhankelijk van het inpassingsplan 

Ik vertrouw erop dat u op dit moment voldoende bent geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Email: 

Website: www.gemeente-steenbergen.nl 



Van: Omega-Bv | Richard Korb  

Verzonden: woensdag 29 april 2020 11:29  

Aan: info (gemeente Steenbergen)  

CC:  

Onderwerp: Betreft: Verzoek om principe uitspraak verplaatsten bestaande schuur Zuidzeedijk 

16 4671TT Dinteloord 

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Steenbergen 

Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN 

Afdeling: ruimtelijke ordening 

Verzonden per mail: info@gemeente-steenbergen.nl 

Dinteloord, 29 april 2020 

Betreft: Verzoek om principe uitspraak verplaatsten bestaande schuur 

Adres: 

Zuidzeedijk 16 

4671 TT Dinteloord 

 

Geachte College, 

Ik ben woonachtig op de Zuidzeedijk 16 te Dinteloord. 

Op mijn eigen terrein staat een schuur, deze schuur zou ik graag op het bestaande perceel 

verplaatsen. 

Mijn vraag is of dit zomaar mag of dat ik hier een omgevingsvergunning voor moet aanvragen? 

Op ditzelfde perceel heeft ook in 1999 een schuur gestaan. 

Ik sluit hierbij de volgende stukken bij: 

Bijlage nummer: 

1. plaats bestaande schuur met afmetingen. 

2. plaats waar de schuur heen zou moeten verhuizen. 

2.a luchtfoto nieuwe plek schuur. 

3. foto: bewijs stukken dat er op dit perceel reeds een schuur gestaan heeft tot 1999. 

4. uittreksel aankoop notaris waar ook deze oude schuur op staat welke in 1999 verwijderd is. 

5. op 9 maart 2016 is een uitspraak geweest van de raad van state zie punt 3.1 dat het gehele. 

terrein en gebouwen nu een burger woning is. 

https://www.raadvanstate.nl/@103199/201308992-2-r3/ 



Ik verneem graag van u, 

Met vriendelijke groeten, 

Richard Korb 

Zuidzeedijk 16 

 


