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Beantwoording artikel 40 vragen voormalige
dorpsherberg te Nieuw-Vossemeer

Geachte heren Lambers, Weerdenburg en Remery,
U heeft een aantal vragen gesteld over de verleende omgevingsvergunning voor het
verbouwen van twee bestaande panden tot vijf woningen op het perceel gelegen
aan de Hoogte 4, 4681 AB te Nieuw - Vossemeer voor het en over de bijbehorende
uitvoering van de werkzaamheden aan de panden. Uw vragen hebben wij hieronder
herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons antwoord daarop.
1.

Wat is de letterlijke tekst van de aangevraagde vergunning?
"transformatie van 5 nieuwe woningen in 2 bestaande objecten".

2.

Hoeveel appartementen worden in het voormalige horecapand
gerealiseerd?
Geen. Het betreft 5 grondgebonden woningen.

3.

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de verbouwing?
Op 19 oktober 2021 is een controle uitgevoerd. Het project omvat adres Hoogte
4. Hoogte 4A, Hoogte 4B, en Voorstraat 1 en Voorstraat la. De Hoogte 4, 4a en
4b wordt verbouwd tot 3 grondgebonden woningen. Dit object bevindt zich in
de afbouwfase. Voorstraat 1 en Voorstraat la is volgens de eigenaar
(door)verkocht en zal binnen 14 dagen notarieel passeren. Voorstraat 1 en la
moet nog starten met de uitvoering.

4.

Verloopt deze in het voor een dergelijke verbouwing normaal te noemen
tempo?
Ja. Dit is in overeenstemming met vergelijkbare projecten. De verleende
vergunning geeft een recht en geen plicht om te bouwen. Hierin kunnen geen
eisen worden opgenomen over de snelheid. Indien werkzaamheden meer dan
26 weken stil liggen kan het college van Burgemeester en Wethouders op basis
van de bouwverordening een verleende omgevingsvergunning intrekken.
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5.

Wanneer zullen de appartementen naar verwachting worden opgeleverd?
De woningen aan de Hoogte zullen volgens de vergunninghouder medio
november worden opgeleverd. Voor de woningen aan de Voorstraat is dit nog
niet inzichtelijk. Deze informatie is niet van belang voor de
vergunningverlening.

6.

Worden de appartementen te koop aan geboden of verhuurd?
De eigenaar (woningen aan de Voorstraat) heeft aangegeven dat hij nog geen
informatie kan/wil delen of hij de woningen gaat verhuren of verkopen. Voor de
woningen aan de Voorstraat is dit ook nog niet bekend daar de nieuwe
eigenaar (nog) niet bekend is.

7.

Is de verkoop- of huurprijs zodanig dat deze met name bereikbaar zijn
voor starters op de woningmarkt?
Omdat nog niet bekend is of de woningen verhuurd of verkocht gaan worden is
dit (nog) niet inzichtelijk.

8.

Voor welke doelgroep bouwt de ontwikkelaar de appartementen?
Naar aanleiding van eerder artikel 40 gestelde vragen (A- 21174) is door de
investeerder aangegeven dat er startersappartementen worden gerealiseerd.
Echter is de investeerder niet degene die de vergunning heeft aangevraagd en
heeft verkregen. De huidige vergunninghouder heeft aangegeven voor een
bredere doelgroep grondgebonden woningen te realiseren.

9.

Worden de woningen in geval van verkoop verkocht aan individuele
toekomstige bewoners of per stuk of in een groter aantal verkocht aan
een beleggingsmaatschappij?
Voor De Hoogte is dit (nog) niet bekend. De twee woningen aan de Voorstraat
zullen worden verkocht. Deze informatie is niet van belang voor de vergunning
verlening.

10. Worden waarborgen opgenomen om te voorkomen dat de

appartementen binnen korte tijd worden vervreemd en niet langer met
name voor starters op de woningmarkt beschikbaar zijn?
Nee, dit is niet van belang voor de vergunning verlening.
11. Is de eigenaar van het pand op dit moment de zelfde als die de

oorspronkelijke bouwvergunning heeft aangevraagd? (Tower vastgoed BV
blijkens uw beantwoording van artikel 40 vragen aan de fractie van
Gewoon Lokaal op 15 juni 2021 kenmerk A-21174).
Nee. Voor gegevens van de eigenaar verwijzen wij u, In het kader van de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), u naar het Kadaster.
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12. Indien sprake is van een eigenaarswisseling heeft dit dan gevolgen voor de

aard en kwaliteit van de bouwwerkzaamheden?
Ongeacht wie de eigenaar van het pand is moet worden voldaan aan de
voorschriften van het Bouwbesluit 2012 (hierin staan de technische eisen
vermeld waaraan onder andere een woning moet voldoen). Denk hierbij aan
constructieve veiligheid, gezondheid enz.
13. Wilt u bij de beantwoording de inschrijvingsgegevens voegen uit de

openbare registers van het kadaster van alle eigenaren vanaf 1 januari
2021?
Nee. Voor gegevens van de eigenaren verwijzen wij u, In het kader van de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), u naar het Kadaster.
14. Worden de bouwwerkzaamheden uitgevoerd volgens de daaraan te

stellen eisen volgens het Bouwbesluit 2012 c.q. de Omgevingswet?
De omgevingswet is niet van toepassing. Mogelijk treed de omgevingswet in op
01-07-2022. De vergunning is getoetst aan de wettelijke kaders, waaronder het
Bouwbesluit 2012 voor het niveau 'verbouw'. De uitvoering is tot op heden
conform de verleende omgevingsvergunning.
15. Hoe vaak vindt controle op de werkzaamheden plaats door de afdeling

Bouw- en Woningtoezicht dan wel andere diensten door of namens het
college van B&W?
Op deze locatie zijn 3 controles uitgevoerd. De aandacht ligt hierbij
voornamelijk op brandveiligheid en constructieve veiligheid. De verdere
uitvoering zal ook gecontroleerd worden zodat kan worden beoordeeld of er
conform de verleende vergunning wordt gebouwd.
16. Zijn bij controles afwijkingen van de vergunning vastgesteld dan wel van

het Bouwbesluit 2012 c.q. de Omgevingswet?
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de verleende omgevingsvergunning
geconstateerd.
17. Wordt in een dergelijk onverhoopt geval handhavend opgetreden?
Indien er afgeweken wordt van de verleende omgevingsvergunning (tijdens de
bouwjwordt er handhavend opgetreden. Bij de eindoplevering wordt nogmaals
een controle uitgevoerd of alles conform de verleende vergunning is uitgevoerd.
18. Zijn de bouwmaterialen van voldoende kwaliteit voor het beoogde doel

van het pand na de verbouwing?
Met name de technische kwaliteit wordt beoordeeld. Het Bouwbesluit 2012 is
hierin leidend. Geconstateerd is dat tot op heden er conform de verleende
omgevingsvergunning wordt gebouwd. Hierdoor is het bouwwerk en de
daarmee bouwmaterialen van voldoende kwaliteit zijn om het pand te
gebruiken voor het beoogde doel.
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19. Is het correct dat per appartement geen badkamer wordt gerealiseerd,

maar dat sprake is van een centrale badkamer voor meervoudig gebruik?
Dit is niet correct. Elke woning heeft eigen voorzieningen zoals een toilet,
badkamer en keuken.

20. Kan het college van B&W de zorg van de bevolking wegnemen dat het
pand na verbouwing zal worden ingezet voor de huisvesting van
arbeidsmigranten?
Op basis van de aanvraag en de verleende omgevingsvergunning blijkt dat er
geen sprake zal zijn van kamergewijze verhuur.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Belt, MBA
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