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Aan de raad,

1. Inleiding
Op 22 oktober 2019 hebben wij ingestemd met de startnotitie om te komen tot een actualisatie van 
het huidige Welstandbeleidsplan. In de startnotitie zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd, op 
basis waarvan de actualisatie heeft plaatsgevonden. De nota uiterlijk van bouwwerken gemeente 
Steenbergen vormt een uitwerking van deze uitgangspunten.

2. Achtergrond
In 2004 is het huidige Welstandsbeleidsplan opgesteld en in 2012 voor het laatst gewijzigd 
vastgesteld. Hoewel het huidige beleidsplan door de CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) nog 
steeds als voldoende werkbaar wordt beschouwd, vindt ook zij een actualisatie op zijn plaats.

Voor de actualisatie van het huidige Welstandsbeleidsplan is een werkgroep geformeerd, bestaande 
uit medewerkers van Vergunningen (bouw), Ruimtelijke Ontwikkeling, Erfgoed, Economie, 
Communicatie en Handhaving. Tevens was hierin de CRK met twee leden vertegenwoordigd, 
waardoor een nota tot stand is gekomen die volledig gedragen wordt door de CRK.
Binnen de werkgroep zijn een tweetal scenario's voorbereid, te weten:
- afschaffen welstandbeleid
- actualiseren welstandbeleid
Na de voors en tegens van ieder scenario in beeld te hebben gebracht en te hebben besproken, was 
de werkgroep unaniem van mening dat het actualiseren van het welstandbeleid het beste scenario 
is. Zonder welstandbeleid is het namelijk niet meer mogelijk om regie te kunnen voeren op de 
ruimtelijke verschijningsvorm van bouwwerken en kunnen excessen ook niet meer aangepakt 
worden. Wel zijn er mogelijkheden om nog meer ruimte te bieden aan bouwinitiatieven van onze 
inwoners en bedrijven en is het nodig de communicatie omtrent welstand te verbeteren. Een 
actualisatie van het huidige welstandbeleid wordt hiervoor het meest passend geacht.

In 2021/2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking en op dat moment dient er een 
actuele 'nota uiterlijk bouwwerken' te zijn. Het huidige beleidsplan voldoet op hoofdlijnen, maar 
dient doorontwikkeld te worden. Het is ook daarom nodig om het beleid te herijken en aan te 
passen aan de huidige inzichten.

Ter inzage ligt: Nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen, lijst waardevolle bouwwerken en 14 overzichtskaarten

www.gemeente-steenbergen.nl



BM2001831

3. Overwegingen
Conform de vastgestelde startnotitie is een 'Nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen' 
opgesteld, waarin het huidige welstandbeleidsplan op de volgende onderdelen is geactualiseerd:

Welstandniveaus
De huidige welstandniveaus 1 t/m 4 zijn aangehouden, maar de beschrijving is als volgt aangepast: 
Niveau 1 (hoog) blijft hoog;
Niveau 2 (normaal) wordt regulier;
Niveau 3 (laag) blijft laag;
Niveau 4 (welstandvrij) wordt beperkt.
De reden hiervoor is dat de nieuwe beschrijvingen beter aansluiten bij de werkelijkheid. Met name 
het oude niveau 4 (welstandsvrij) impliceert dat er geen welstandtoetsing plaatsvindt, maar dat is 
niet correct. Er zijn namelijk een aantal bouwwerken uitgezonderd die wel getoetst worden aan 
redelijke eisen van welstand. Zie hiervoor paragraaf 2.3.4. in de bijgevoegde welstandsnota.

Bij de welstandsnota horen een aantal overzichtskaarten, die eveneens zijn geactualiseerd. Zo 
hebben alle percelen met waardevolle bouwwerken welstandniveau 1 gekregen, ter bescherming 
van deze bouwwerken. De overige percelen zijn opnieuw bekeken en versoepeld waar het kan. Zo is 
de kern Dinteloord voor 500Zo versoepeld en zijn percelen van niveau 3 naar 4 gegaan. Ook het 
industrieterrein Reinierpolder is van niveau 3 naar 4 gegaan. De zichtlocaties zijn welstandniveau 2 
geworden. Dit was deels 2 en 3. Tot slot zijn alle nieuwe ontwikkelingen op de overzichtskaarten 
toegevoegd, die nog niet op de oude kaarten waren verwerkt.

Beeldkwaliteitplannen (BKP's)
De huidige BKP's zijn geïnventariseerd op actualiteit. Op basis hiervan wordt uw raad voorgesteld 
om:
1. AFC Nieuw Prinsenland uit 2014 te behouden omdat het plan nog in ontwikkeling is;
2. Buiten de Veste uit 2010 in te trekken. Dit is een verouderd BKP dat afgestemd was op een oud 
bestemmingsplan. Welstandsniveau 2 voor nieuwbouw in relatie tot gerealiseerde bebouwing 
voldoet prima;
3. Centrum Steenbergen-Nieuw Vossemeer intrekken. Dit betreft een conserverend plan. 
Centrumgebieden in niveau 1 indelen;
4. Hoogstraat Welberg uit 2011 intrekken. Was nieuwbouwontwikkeling maar plan is volledig 
gerealiseerd. Beeldkwaliteit blijft via welstandsniveau indeling behouden;
5. Centrum Dinteloord uit 2009 intrekken. Betreft conserverend plan. Gebied Kreek en omgeving 
haven indelen in niveau 1, zie BKP CentrumHavenDinteloord;
6. Landgoed de Vliet behouden. Plan is nog in ontwikkeling;
7. Westcreecke uit 2012 behouden. Plan is nog in ontwikkeling;
8. Zuiderhoeve intrekken. Was nieuwbouwontwikkeling maar plan is volledig gerealiseerd. 
Beeldkwaliteit blijft via welstandsniveau indeling behouden.

Eén van de uitvoeringsonderdelen van de ruimtelijke visie CentrumHaven Dinteloord is het opstellen 
van een Beeldkwaliteitsvisie (BKV). Het hele gebied is als welstandniveau 1 ingedeeld. De BKV is 
opgesteld als stalenkaart/inspiratie en visie op beeldkwaliteit in CentrumHaven Dinteloord (CHD) om 
bouwplannen de juiste en hoogwaardige beeldkwaliteit mee te geven.

Voor de overige centrumgebieden met welstandsniveau 1 en voor toekomstige ontwikkelingen kan 
een BKP of BKV opgesteld worden, waarbij afstemming tussen gemeente-CRK-ontwikkelaar dient 
plaats te vinden om te bepalen welke beeldkwaliteit nagestreefd wordt.
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Nieuwbouwplannen en herontwikkelingsprojecten
Hiervoor is een nieuwe paragraaf 1.4 met onderstaande tekst opgenomen:
Nieuwbouwplannen en herontwikkelingsprojecten vragen bijzondere aandacht. De welstandsnota 
bevat echter geen welstandscriteria voor grotere (her)ontwikkelingsprojecten die de bestaande 
ruimtelijke structuur en karakteristiek doorbreken. Het opstellen van welstandsrichtlijnen voor 
(her)ontwikkelingsprojecten kan een onderdeel zijn van de stedenbouwkundige planvoorbereiding.

De welstandsrichtlijnen worden in dat geval opgesteld in overleg met de CRK in de vorm van een 
beeldkwaliteitvisie. Na gedeeltelijke realisatie van het (her)ontwikkelingsgebied vervalt het 
ontwikkelgericht karakter en vervallen daarmee de richtlijnen. Het resterende 
(her)ontwikkelingsgebied beoordeelt de CRK op basis van de criteria zoals opgenomen in de nota.

Waardevolle bouwwerken/Erfgoed
Met betrekking tot beeldbepalende panden is in de erfgoednota als uitgangspunt opgenomen om 
het behoud en het versterken van de beeldkwaliteit van beeldbepalende panden af te stemmen, te 
uniformeren en indien nodig te actualiseren. Het werd daarbij raadzaam geacht om het behoud en 
het versterken van de beeldbepalende panden te betrekken bij de actualisatie van het 
welstandsbeleid. Omdat het niet alleen om panden gaat, maar om meer bouwwerken die niet alleen 
beeldbepalend maar ook waardevol zijn, is ervoor gekozen om in het vervolg te spreken over 
waardevolle bouwwerken. De lijst met waardevolle bouwwerken is als bijlage I bij de welstandnota 
opgenomen.

Ten behoeve van de actualisatie van het welstandbeleid zijn alle bekende waardevolle bouwwerken 
opnieuw bekeken. Niet meer bestaande bouwwerken zijn van de lijst afgevoerd en de overgebleven 
bouwwerken zijn op de bij deze nota behorende overzichtskaarten aangegeven. Sloop van deze 
bouwwerken kan hiermee niet voorkomen worden. Wel dient bij nieuwbouw voldaan te worden aan 
welstandniveau 1.

Behoud en versterking vindt eveneens plaats door alle waardevolle bouwwerken periodiek te 
controleren, waardoor een actueel beeld van de staat van deze bouwwerken behouden blijft. Indien 
een bouwwerk in verval dreigt te geraken, wordt de eigenaar hierop aangesproken en al dan niet 
met inzet van handhavingsinstrumenten verzocht om maatregelen te treffen dit verval tegen te 
gaan.

Verpauperde bouwwerken
Ook van bouwwerken die niet als waardevolle bouwweken worden beschouwd, willen we 
voorkomen dat ze verpauperen. Door middel van de excessenregeling, opgenomen in paragraaf 5.3, 
kan opgetreden worden tegen bestaande bouwwerken die in ernstige mate in strijd zijn met 
redelijke eisen van welstand.

Sneltoetscriteria
Indien een bouwplan aan deze criteria voldoet, hoeft het plan niet voorgelegd te worden aan de 
CRK. De oude sneltoetscriteria waren dermate abstract dat het voor zowel de aanvrager als de 
toetser niet duidelijk was wanneer deze criteria van toepassing waren, waardoor de meeste plannen 
toch werden voorgelegd aan de CRK. Door deze criteria te actualiseren en concreet te maken zijn ze 
beter toepasbaar geworden, waardoor minder bouwplannen aan de CRK voorgelegd hoeven te 
worden.
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Communicatie
Omdat veel mensen niet weten waar de CRK zich mee bezig houdt, wordt de roep om welstand af te 
schaffen vaak gehoord. Het is daarom nodig om meer en beter te communiceren over welstand, 
zowel intern als extern. Om deze reden is een communicatieparagraaf (1.5) toegevoegd aan de 
welstandnota.
Hierin is een communicatiestrategie opgenomen. Ook de inzet van diverse communicatiemiddelen 
staat beschreven.

Hardheidsclausule
In paragraaf 5.1.1 van de welstandnota is een hardheidsclausule opgenomen, waardoor het 
mogelijk is om van een welstandadvies af te wijken als het gevolg van toepassing van dit advies tot 
een onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou leiden voor de aanvrager.

Reclame-uitingen
Reclame-uitingen zorgen vaak voor een aantasting van de beeldkwaliteit van de omgeving en 
daarom is het nodig om hiervoor kaders te stellen. De tekst die betrekking heeft op reclame- 
uitingen is eveneens geactualiseerd en onderverdeeld in centrumgebieden en bedrijventerreinen en 
overige gebieden.

Omgevingswet
Bij het opstellen van de geactualiseerde welstandnota is rekening gehouden met de omgevingswet, 
die naar verwachting in 2021/2022 in werking treedt. De nota vormt een basis voor het 
omgevingsplan of concreter voor beleidsregels ten aanzien van het uiterlijk van bouwwerken zoals 
bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft ook gevolgen voor het 
digitaal stelsel. In hoeverre de welstandnota en andere plannen en beleidsregels aan bepaalde 
standaarden moeten voldoen, zal bepaald worden in de opgave Omgevingswet en hierin 
meegenomen worden.

Tot slot is de geactualiseerde welstandnota een stuk korter en daardoor beter leesbaar geworden. 
Waar het huidige welstandbeleidsplan nog uit 2 delen bestond met in totaal 81 pagina's, is de 
nieuwe nota teruggebracht tot 33 pagina's.

4. Middelen
De welstandnota is in eigen beheer geactualiseerd en binnen de bestaande capaciteit opgesteld.

5. Risico's
Om bouwplannen te kunnen toetsen aan redelijke eisen van welstand, is een welstandnota wettelijk 
verplicht. Met een actualisatie wordt het risico op verouderde criteria verkleind.

6. Communicatie/Aanpak
De concept-Nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen is gepubliceerd in het 
gemeenteblad, op de gemeentelijke website en in de Steenbergse bode en is gedurende zes weken 
ter inzage gelegd conform de gemeentelijke inspraakverordening. Er zijn geen zienswijzen 
ingebracht, waardoor de definitieve Nota ter vaststelling kan worden aangeboden aan de raad.
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7. Voorstel
1. de Nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen, met bijbehorende lijst 

waardevolle bouwwerken en de overzichtskaarten, vast te stellen;
2. de volgende Beeldkwaliteitplannen in te trekken:

Buiten de Veste;
Centrum Steenbergen-Nieuw-Vossemeer;
Hoogstraat Welberg;
Centrum Dinteloord;
Zuiderhoeve. ^—

3. het Welstandsbeleidsplan, voor het laatst in 2Q12 gewijzigd vastgesteld, in te trekken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergerf 
de secretaris, de burgemeéste
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