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Geachte heer Sluiters,

Op 4 april 2020 heeft u enkele raadsvragen gesteld ten aanzien van het 
hondenspeelveld in Welberg.

Met het initiatievenfonds maken we als gemeente initiatieven vanuit inwoners 
financieel mogelijk. Uitgangspunt hierbij is dat initiatieven ook echt van de 
inwoners zijn en blijven. De inwoners geven uitvoering aan het initiatief. De rol 
van de gemeente is hierin slechts faciliterend (met name financieel).

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

1. Op welke wijze is het college bekend met de initiatieven van de Dorpsraad 
Welberg om een gedeelte van het perceel dat ligt achter de Laurentiusdijk 
en Corneliusstraat en vlak naast de enige begraafplaats in het dorp 
Welberg (plaatselijk kennelijk benoemd als Het Tussendoortje) in te 
richten als hondenspeelveldľOns antwoord:

De Dorpsraad Welberg is initiatiefnemer voor het realiseren van het 
hondenspeelveld. Zij hebben hierover contact gehad met in eerste instantie de 
projectleider kerngericht werken en later met de kerncoördinator van Welberg.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot het indienen van een aanvraag voor de 
subsidieregeling initiatievenfonds. Deze aanvraag is getoetst aan de vastgestelde 
kaders (subsidieregeling) en vervolgens toegekend.
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2. Wat is de bestemming van het perceel grond? Is aanleg en gebruik van een 
hondenspeelveld volgens het bestemmingsplan toegestaan?

Ons antwoord:

De bestemming van het perceel grond is "groen". Binnen deze bestemming zijn 
speelvoorzieningen toegestaan. Dit staat in artikel 3 van het bestemmingsplan 
"Centrumplan Welberg" en is uiteraard terug te vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl

3. Is het college bekend en voert zij regie over de wijze waarop de gemeente 
Steenbergen betrokken is bij de gesprekken welke door en namens de 
Dorpsraad Welberg worden gevoerd met omwonenden van aanliggende 
percelen?

Ons antwoord:

Het is aan de initiatiefnemer (dorpsraad Welberg) om de buurt te betrekken bij 
het initiatief. Zij moet zorgen voor voldoende draagvlak in de gemeenschap, zoals 
dit is vereist in artikel 3 van de Subsidieregeling initiatievenfonds. Daarnaast moet 
het initiatief volgens de subsidieregeling bijdragen aan één of meerdere doelen, 
waaronder sociale cohesie, leefbaarheid, etc. Alle doelen zijn terug te lezen in 
artikel 2 van de Subsidieregeling initiatievenfonds.

4. Is het college bekend met het feit dat betrokkenen reeds op 13 augustus 
2019 aan de eigenaar van de grond, het Parochiebestuur Sint 
Annaparochie, en vervolgens op 8 oktober 2019 aan de gemeente 
Steenbergen hebben medegedeeld bezwaren te hebben tegen de aanleg 
van dit hondenspeelveld, pal achter hun woning en op zeer korte afstand 
van de begraafplaats?

Ons antwoord:

Het is bekend dat er één omwonende is die bezwaren heeft tegen het initiatief.
Als er één persoon tegen het initiatief is, maar er zijn wel gesprekken gevoerd met 
de betrokkene, is dit nog geen reden om de aanvraag voor het initiatievenfonds af 
te wijzen. Dit zou namelijk betekenen dat het uitvoeren van elk initiatief vrijwel 
onmogelijk wordt gemaakt.

5. Is er onderzoek gedaan naar de eventuele wensen en bedenkingen van
alle omwonenden te Welberg of is vooral geacteerd op een verzoek van de 
Dorpsraad Welberg?
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Ons antwoord:

De dorpsraad Welberg heeft als initiatiefnemer de wensen en bedenkingen van 
alle omwonenden gepeild, waarbij er één omwonende heeft aangegeven bezwaar 
te hebben tegen het initiatief.

6. Wat is de status van de aanleg van deze hondenspeelplaats welke ook is 
aangemeld als project bij Kernen met Pit? (*)

Ons antwoord:

De Dorpsraad Welberg heeft het initiatief aangemeld bij het project Kernen met 
Pit. Hier hebben wij als gemeente geen rol in.

7. Is het vigerend beleid van het gemeentebestuur om in deze en 
soortgelijke zaken een ambtenaar, tevens kerncoördinator te laten 
optreden als mediator?

Ons antwoord:

Er is door de dorpsraad Welberg gevraagd aan de kerncoördinator of zij wilde 
bemiddelen tussen de dorpsraad en de betreffende omwonende, vanwege haar 
achtergrond als mediator. Hierbij is aangegeven naar alle partijen dat dit geen 
formele mediation betreft met alle vereisten zoals MfN en/of ADR daaraan stelt, 
maar dat zij de gesprekken zal begeleiden. Er is geen mediationovereenkomst 
o.i.d. getekend. De kerncoördinator heeft in de gesprekken aangegeven dat zij 
met dubbele pet aan tafel zit en dit ook benoemd op het moment dat vragen 
werden gesteld waarop zij als inhoudelijk betrokken ambtenaar antwoorden gaf. 
Betrokkenen hebben niet aangegeven hiermee niet akkoord te zijn.

Deze handelwijze is geen vigerend beleid, maar in deze situatie is op deze manier 
gehandeld.

8. Op welke wijze en voor wiens rekening is de opdracht aan de mediator 
verstrekt en hoe is de onafhankelijkheid voor alle partijen conform de MfN 
richtlijnen gegarandeerd?

Ons antwoord:

Zie het antwoord op vraag 7. Als men een mediation had gewild conform de MfN 
richtlijnen, had een externe mediator aangetrokken moeten worden, die betaald 
zou moeten worden door de Dorpsraad Welberg en de betrokken omwonende. 
Hier is door partijen niet voor gekozen.
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9. Waarom zijn niet alle partijen, met name de eigenaar van de grond, 
betrokken bij dit mediation traject?

Ons antwoord:

De eigenaar van de grond stelt de grond ter beschikking aan de Dorpsraad 
Welberg en deze partijen hebben met elkaar een gebruiksovereenkomst gesloten. 
Dit staat los van de vereisten vanuit het initiatievenfonds.

De initiatiefnemer moet zorgen voor voldoende draagvlak in de omgeving volgens 
de subsidieregeling initiatievenfonds. Het bemiddelingstraject is daar onderdeel 
van. De eigenaar van de grond is geen partij dan wel belanghebbende bij de 
subsidieaanvraag en het genoemde vereiste draagvlak.

10. Is het mediation traject inmiddels afgerond? Op welke wijze blijft de 
gemeente Steenbergen partij in het proces?

Ons antwoord:

Afgesproken is dat de Dorpsraad Welberg de betrokken omwonende op de 
hoogte houdt. De afspraak is gemaakt dat als één van de partijen een 
vervolggesprek wenst, dat dit mogelijk is. Er is geen nieuwe afspraak op voorhand 
gepland.

De gemeente Steenbergen is in het vervolgtraject (uitvoering van het initiatief) 
geen partij, anders dan dat er rekening en verantwoording moet worden afgelegd 
aan de gemeente voor de ontvangen subsidie.

11. Wat is de status van de beoogde hondenspeelplaats in het beleid voor het 
Initiatievenfonds?

Ons antwoord:

Het hondenspeelveld is een initiatief waarvoor een aanvraag is gedaan bij het 
initiatievenfonds. Deze aanvraag is getoetst en toegekend.

12. Voldoen de plannen, voor zover bij het college bekend, aan alle eisen van 
met name artikel 3 van de Subsidieregeling Initiatievenfonds gemeente 
Steenbergen 2018?

Ons antwoord:

Ja, de subsidie is inmiddels toegekend.
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13. Is het college er mee bekend dat in de eerste gesprekken tussen de 
initiatiefnemers en de betrokken omwonenden is toegezegd dat om geluid 
te weren een bosje (door de initiatiefnemers een Gedenkbos genoemd) 
tussen het geplande hondenspeelveld zou worden aangebracht en dat er 
een even grote afstand zou zijn tussen hun erfgrens als tussen het 
hondenspeelveld en de begraafplaats? Is het correct dat deze toezegging 
niet gestand wordt gedaan tenminste als het hondenspeelveld er al zou 
komen?

Ons antwoord:

De gemeente Steenbergen is geen eigenaar van de gronden. De bestemming 
"groen" laat o.a. groen en speeltoestellen toe op dit perceel. De exacte invulling is 
aan de initiatiefnemer, waarbij zij rekening zal houden met hetgeen in de 
gesprekken aan bod is gekomen.

14. Er zijn signalen dat de grond vervuild kan zijn met asbest als gevolg van 
twee zeer grote stalbranden op de beoogde locatie in het verleden. Bij de 
bouw van de woningen op en nabij het perceel is asbest aangetroffen en 
geruimd. Is er onderzoek gedaan of wordt dit door de eigenaar cq 
belanghebbenden uitgevoerd alvorens door de gemeente Steenbergen 
en/ of anderen kosten worden gemaakt om een hondenspeelveld op die 
locatie aan te leggen?

Ons antwoord:

Er wordt geen onderzoek gedaan naar de bodem. De situatie van het plaatsen van 
een hekwerk en/of speeltoestellen is een andere situatie dan het bouwen van 
een woning, zoals op het naastgelegen perceel het geval was.

15. Hoe staat het college er in dat de Dorpsraad Welberg een langlopende 
overeenkomst aangaat met de Parochie aangaande de exploitatie van het 
hondenspeelveld?

Ons antwoord:

Dit is een overeenkomst waarbij de gemeente Steenbergen geen partij is.

16. Wie is verantwoordelijk voor toezicht, onderhoud en beheer van het 
beoogde hondenspeelveld?

Ons antwoord:

Dit is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Initiatiefnemer zal dan ook 
een bord bij de hondenspeelplaats hangen met regels en contactgegevens voor 
als de regels niet nagekomen worden.
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Het onderhoud is vastgelegd in de beheersovereenkomst die is gesloten tussen 
de eigenaar van de grond en de initiatiefnemer.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van 
de loco-secretaris,

. H.C. de Korte MCM

de burgemeester

It, MBA
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