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Provincie Noord-Brabant 
College van Gedeputeerde Staten. 
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH 

Steenbergen, 18 mei 2021

Zienswijze/inspraakreactie ontwerp 
omgevingsverordening provincie Noord-Braban

Geacht college,

U heeft op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening vastgesteld. Het 
ontwerp ligt van 9 april tot en met 20 mei 2021 ter inzage. Gedurende deze periode 
kunnen er reacties worden ingediend. Onze reactie treft u hierbij aan.

Reactie op het ontwerp van de Omgevingsverordening
Hieronder treft u onze reactie op het ontwerp van de Omgevingsverordening aan. In onze 
reactie sluiten we aan bij de opbouw van uw ontwerp. Wij verzoeken u om de 
Omgevingsverordening aan te passen op deze punten.

1. Algemeen
In het algemeen valt het ons op dat de regelgeving gedetailleerd is en de digitale 
raadpleegbaarheid niet echt eenvoudig en klantvriendelijk is. Wij verzoeken u om te kijken 
of dit kan worden verbeterd.

2. Stedeliik gebied
Wij verzoeken u om de begrenzing bebouwd (stedelijk) gebied op te nemen in 
uw omgevingsvisie conform de geactualiseerde gemeentelijke ruimtelijke 
structuurvisie (kenmerk NL.IMR0.0851.SV2012act2018-v001) en nog een extra 
locatie aan de Oosthavendijk in de kern Steenbergen.

Motivering-.
In het ontwerp van de Omgevingsverordening heeft u de begrenzing van het stedelijk 
gebied opgenomen. Deze gebieden zijn van belang voor de ontwikkelingen in de 
Steenbergse fysieke leefomgeving.

Eind 2020 hebben wij u verzocht om een aantal aanpassingen door te voeren. Meerdere 
aanpassingen zijn doorgevoerd.

Hiervoor onze dank. Echter, een aantal aanpassingen is niet doorgevoerd.
Het leek ons het meest logische om qua begrenzing van het bebouwd gebied in uw 
omgevingsverordening aan te sluiten bij onze gemeentelijke structuurvisie. Dit is het meest 
duidelijk en overzichtelijk voor inwoners en ondernemers. In de bijlagen staan de 
verschillen weergegeven tussen de ontwerpverordening en de gemeentelijke structuurvisie.
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Op de locatie Oosthavendijk is sprake van bebouwing die bij nader inzien ten onrechte niet 
staat opgenomen in de structuurvisie als bebouwd gebied.

3. Artikel 2.13 en 2.14 Maatwerkreaels gesloten en open bodemeneraiesvstemen
Wij vragen u om de maatwerkvoorschriften in artikel 2.13 en 2.14 zodanig te 
wijzigen dat de aanleg van bodemenergiesystemen alleen daar wordt beperkt 
waar dit vanwege specifieke omstandigheden noodzakelijk is.

Motivering
In de artikelen 2.13 en 2.14 zijn maatwerkregels voor een gesloten en open 
bodemenergiesysteem opgenomen. In aanvulling op het Besluit activiteiten leefomgeving 
zijn boringen voor een gesloten en open bodemenergiesysteem alleen toegestaan tot de 
diepte zoals weergegeven op de kaart in bijlage 9. Dit heeft als doel het beschermen van 
de (strategische) drinkwatervoorraad.

De volgens het ontwerp toegestane boordiepte is afhankelijk van de specifieke locatie.
voor de kernen Steenbergen, Welberg, Kruisland en Nieuw-Vossemeer ongeveer 
90 meter;
voor de kern De Heen gaat ongeveer 100 meter; 
voor de kern Dinteloord ongeveer 110 meter.

Ondanks deze op het oog forse boordieptes vrezen we dat de maatwerkregels grote 
gevolgen kunnen hebben voor toekomstige woningbouw en de (daarbij behorende) 
energietransitie. Uit een inventarisatie van de OMWB blijkt dat de gemiddelde aanlegdiepte 
van gesloten bodemenergiesystemen in de regio Midden- en West-Brabant 125 meter 
bedraagt. Gebruik van bodemenergiesystemen wordt dus door hantering van de 
boordieptes opgenomen in bijlage 9 van de ontwerpverordening op zijn minst beperkt. Het 
is belangrijk om vanwege de impact van deze regels, vooral vanwege de kans op 
vertraging van de ontwikkeling van nieuwe duurzame en betaalbare woningbouwlocaties, 
deze nogmaals tegen het licht te houden.

Dit omdat uit een studie van Tennet blijkt dat alternatieven voor traditionele 
bodemenergiesystemen op dit moment minder gunstig zijn qua energieverbruik voor 
ruimteverwarming en koeling. Bovendien zijn deze alternatieven over het algemeen 
duurder dan bestaande systemen of zijn deze nog in ontwikkeling of organisatorisch en 
qua draagvlak niet uitvoerbaar.

Daarnaast gaat u in uw beleid verder dan de Landelijke Structuurvisie Ondergrond en de 
Nationale Omgevingsvisie. In deze landelijke beleidsstukken staat dat de activiteiten in de 
ondergrond niet onnodig moeten worden beperkt en functies buiten de Aanvullende 
Strategische Voorraden (drinkwater) zoveel mogelijk moet worden gecombineerd.

Feítelijk wordt door uw voorgestelde regelgeving het gehele grondwaterpakket onder 
Brabant aangewezen als aanvullende strategische drinkwatervoorraad.

In de Beleidsnota drinkwater 2021-2026 van het Rijk wordt expliciet gesteld dat het 
uitgangspunt bij het aanwijzen van strategische voorraden drinkwater is om rekening te 
houden met de mogelijkheden voor de energietransitie en deze niet onnodig te beperken.

Wij zijn met u van mening dat een goede kwaliteit van het drinkwater van groot belang is. 
Dit moet echter niet tot gevolg hebben dat de aanleg van bodemenergiesystemen, en 
daarmee de energietransitie en de woningbouwopgave in grote delen van Noord-Brabant 
onnodig moeilijk of zelfs onmogelijk worden gemaakt.

4. Afdeling 2.7 Stilteaebied
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We verzoeken u om in de begripsbepalingen op te nemen wat onder een toestel 
wordt verstaan zoals weergegeven in artikel 2.76 lid a en te beoordelen of de 
regelgeving waar het betreft evenementen artikel 2.79 en 2.80 niet onbedoeld 
stringent is. Indien dit het geval is verzoeken wij u om deze artikelen aan te 
passen.

Motivering
In artikel 2.76 lid a wordt gesproken over een toestel. Het is ons niet duidelijk wat 
hiermee wordt bedoeld. Deze definitie is van belang voor het doel van de regel.
De regels voor evenementen (artikel 2.79 en 2.80) zijn heel specifiek uitgewerkt 
en daarmee waarschijnlijk onbedoeld stringent. Wij vragen ons af of evenementen 
zoals de bietentocht en de sinterklaasintocht in De Heen op deze wijze nog wel 
doorgang kunnen vinden. Wij vinden het van belang dat genoemde evenementen 
ook in de toekomst kunnen plaatsvinden.

5. Artikel 4.12 Bouw-sloop regeling
Wij verzoeken u om af te zien van de in artikel 4.12 voorgenomen bouw-sloop 
regeling.

Motivering:
De gemeente Steenbergen is een gemeente met een groot buitengebied. Voor het behoud 
van een vitaal buitengebied zijn de mogelijkheden voor nevenfuncties en vervolgfuncties 
van groot belang. Daarnaast is het van belang om ruimte voor ontwikkeling te bieden aan 
de bestaande functies. In het bijzonder verwijzen wij naar de grondgebonden agrarische 
bedrijven die in een belangrijke mate bijdragen aan het behoud van een vitaal 
buitengebied.

In de ruimtelijke verordeningen van de afgelopen járen heeft u vele regels opgenomen 
voor het buitengebied. Deze regels vragen veel van ondernemers en bewoners in het 
buitengebied.

U kunt onder andere denken aan de regels voor de zorgvuldige veehouderij en de 
kwaliteitsverbetering van het landschap (o.a. de sloop van overtollige bebouwing).

U heeft regels opgesteld met de bedoeling om een positieve bijdrage te leveren aan een 
vitaal buitengebied. Echter, in de praktijk werpen deze regels een barrière op. Wil je een 
voormalig agrarisch bedrijf verkopen en wijzigen naar een burgerwoning, dan kom je als 
verkopende en kopende partij terecht in een moeras van procedures, regels en 
overeenkomsten. Alleen met veel geduld, adviseurs en hoge kosten kan er resultaat 
worden geboekt.

U wilt de nadelige gevolgen van leegstaande bebouwing in het buitengebied zoveel 
mogelijk voorkomen. Echter, door uw regelgeving werkt u de nadelige gevolgen mede in 
de hand. Vanwege de beperkende regels worden eigendommen niet of moeilijk verkocht, 
met als gevolg dat er meer leegstaande bebouwing blijft staan. Uw en onze ervaring leert 
dat dit ondermijning in de hand werkt.

Nu heeft u wederom een nieuwe regeling bedacht om een 'bijdrage' te leveren aan een 
vitaal buitengebied. Middels de bouw-sloop regeling mogen er in landelijk gebied alleen 
gebouwen worden opgericht buiten het bestaand ruimtebeslag, mits er is geborgd dat er 
elders een naar aard en omvang gelijke oppervlakte aan gebouwen wordt gesloopt, al dan 
niet door het instellen van een sloopfonds.

U stelt dat de bouw-sloop regeling zowel vanuit juridisch als economisch oogpunt 
uitvoerbaar moet zijn en ook eenvoudig toepasbaar moet zijn. Ook verwijst u naar een 
mogelijke integratie met de regionale afspraken op basis van de regeling 
Kwaliteitsverbetering van het landschap.
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Wij hebben zowel vanuit de ínhoud als vanuit de gedachte van de Omgevingswet 
bezwaren tegen deze regeling. Deze regeling draagt volgens ons niet bij aan de 
gemeentelijke ambities voor een vitaal buitengebied met ruimte voor ontwikkeling van 
zowel de agrarische als recreatieve sector.

Op het moment dat een grondgebonden agrarisch bedrijf moet uitbreiden voor haar 
bedrijfsvoering (vergroten bestaande bouwblok) moet deze ondernemer nu al voldoen aan 
de provinciale regels voor de kwaliteitsverbetering van het landschap. Nu komt in de 
ontwerpverordening ook nog de plicht erbij dat een ondernemer ook nog moet voldoen 
aan een bouw-sloop regeling (zie artikel 4.68).

Conform uw voornemen moet deze ondernemer ervoor zorgen dat er elders (binnen of 
buiten de gemeente) gebouwen worden gesaneerd, zodat hij een extra opslagloods kan 
bouwen. Mocht de ondernemer dit niet zelf kunnen regelen, dan kan er gebruik worden 
gemaakt van een sloopfonds.

Deze regeling draagt niet bij aan de ontwikkeling van onze agrarische bedrijven. Een 
grondgebonden agrarisch bedrijf hoort thuis in het buitengebied. Deze bedrijven moeten 
perspectief hebben. Ze moeten niet worden gestraft, maar juist worden ondersteund voor 
een noodzakelijke en/of doelmatige uitbreiding. Mogelijk maakt u de voor de agrariër 
benodigde investeringen zelfs financieel onuitvoerbaar.

Er is immers geld en tijd nodig voor de uitbreiding, de kwaliteitsverbetering van het 
landschap, de voorgenomen bouw-sloop regeling en de procedures.

De bedoeling van de Omgevingswet is om het eenvoudiger te maken, waarbij dereguleren 
een uitgangspunt is. Regel alleen wat je moet regelen en laat los wat je los kunt laten. Met 
de bouw-sloop regeling gebeurt het tegenovergestelde. Wederom een extra regel die 
belemmeringen met zich meebrengt. Als gemeente zijn wij geen voorstander van het 
toepassen van de opgenomen regeling en het instellen, beheren en werken met een 
sloopfonds. Een integratie met de regionale afspraken op basis van de regeling 
Kwaliteitsverbetering van het landschap ondersteunen wij evenmin.

Het bovenstaande geldt eveneens voor andere ontwikkelingen die thuishoren in het 
buitengebied. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om agrarisch technisch hulpbedrijven, 
agrarisch verwante bedrijven (zie artikel 4.74) en recreatieve ontwikkelingen (bijvoorbeeld 
de realisatie van verblijfsrecreatie in combinatie met artikel 4.79).

Onze dringende oproep: Biedt ruimte voor ondernemers en lokale overheden om maatwerk 
te leveren en leg geen onnodige barrières op waardoor uw provinciale beleidsmatige 
doelstelling voor een vitaal platteland haalbaar is.

6. Afdeling 4.4 Duurzame energie (wind- en zonne-eneroiel
Wij verzoeken u om de voorkeur voor windenergie boven zonnevelden zoals 
opgenomen in artikel 4.54, eerste lid te verwijderen.

Motivering
De energietransitie is een enorme opgave, waarbij maatschappelijk draagvlak heel 
belangrijk is. Zonder onze inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven kan 
Steenbergen haar ambities niet waarmaken.

Zonder draagvlak ontstaat weerstand tegen de energietransitie. Dit blijkt onder andere uit 
uw besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor Windpark Karolinapolder. Een 
besluit dat niet op draagvlak kan rekenen vanuit de omwonenden, de kern Dinteloord en 
de gemeente Steenbergen. Een besluit waartegen beroep is ingesteld bij de Raad van 
State.
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De gemeente Steenbergen heeft het doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Om hieraan 
invulling te geven is de Visie Energie en Ruimte ontwikkeld. De Visie Energie en Ruimte is 
een aanvulling op de gemeentelijke structuurvisie. De ontwikkeling van zonne-energie is 
hierin belangrijk. Zon op dak en zonnevelden zijn beide nodig. Ons aanbod en aandeel 
voor de Regionale Energiestrategie West Brabant 1.0 te weten 18 GWH zon op dak en 93 
hectare zonnevelden willen we realiseren. De gemeenteraad heeft o.a.in de Visie Energie 
en Ruimte nadrukkelijk aangegeven dat ze geen voorstander zijn van nieuwe 
windmolenprojecten en dat de voorkeur uitgaat naar de ontwikkeling van zonne-energie.

Wij zijn van mening dat uw verordening (regelgeving) de realisatie van een gedragen 
gemeentelijk aandeel in de Regionale Energiestrategie moet ondersteunen. Met andere 
woorden: de provinciale regelgeving moet de uitvoering van de gedragen projecten 
faciliteren en niet de zorgvuldig afgestemde RES West-Brabant 1.0 dwarsbomen.

Op de wijze zoals nu opgenomen in de ontwerp omgevingsverordening kan er door ons 
geen uitvoering worden gegeven aan de RES (Regionale Energiestrategie) West-Brabant 
1.0 en de Visie Energie en Ruimte.

Bij de ontwikkeling van zonneparken in landelijk gebied (artikel 4.54) stelt u dat een 
ontwikkeling van een zonnepark mogelijk kan worden gemaakt om te voldoen aan de 
doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie als onder andere uit onderzoek 
blijkt dat de aanleg van het zonnepark noodzakelijk is, omdat in onvoldoende mate 
voorzien kan worden in de behoefte voor duurzame energie:
1. door de ontwikkeling van windenergie of andere vormen van duurzame energie;
2. binnen Stedelijk gebied;
3. door meervoudig ruimtegebruik in Landelijk gebied of binnen bestaand 

ruimtebeslag op bouwpercelen; en
4. op gronden aansluitend op Stedelijk gebied.

In uw ontwerpverordening geeft u dus de voorkeur aan de ontwikkeling van windenergie 
of andere vormen van energie boven zonneparken in landelijk gebied. Dit is niet in lijn met 
de opgave voor de energietransitie, met de Regionale Energiestrategie West-Brabant 1.0, 
onze Visie Energie en Ruimte en het provinciale politieke standpunt voor de ontwikkeling 
van windenergie. De in de ontwerpverordening gekozen voorkeur voor windenergie vinden 
wij onbegrijpelijk, maakt de uitvoering van onze gemeentelijke bijdrage in de RES, waar u 
zowel ambtelijk en bestuurlijk aan deelneemt onmogelijk en zal veel maatschappelijke 
weerstand met zich meebrengen.

7. Artikel 4.55 Duurzame stedeliike ontwikkeling
Wij verzoeken u om artikel 4.55 aan te passen, in te korten of zelfs geheel te 
verwijderen.

Motivering
In artikel 4.55 wordt gesproken over een duurzame stedelijke ontwikkeling en de 
bijbehorende vereisten, ü heeft de volgende tekst opgenomen:
'Er is sprake van een duurzame stede!ijke ontwikkeling voor wonen, werken of 
voorzieningen in het geval dat:

a. een goede omgevingskwaliteit met een veilige en gezonde leefomgeving wordt 
bevorderd;

b. zorgvuldig ruimtegebruik, waaronder de transformatie van verouderde stedelijke 
gebieden, wordt bevorderd;

c. optimaal invulling wordt gegeven aan de mogelijkheden voor productie en 
gebruik van duurzame energie;

d. rekening wordt gehouden met klimaatverandering, waaronder het tegengaan 
van hittestress en voldoende ruimte voor de opvang van water;

e. optimaal invulling wordt gegeven aan de mogelijkheden voor duurzame 
mobiliteit;
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f. wordt bij gedragen aan een duurzame, concurrerende economie.'

De opgenomen tekst wordt gekenmerkt door vele woorden en begrippen die onvoldoende 
concreet zijn. Het artikel is daardoor moeilijk werkbaar. Het is niet wenselijk om deze 
omschrijving op te nemen in de verordening, zeker met het oog op de realisering van de 
grote provinciale en gemeentelijke woningbouwopgave die er ligt. In de praktijk kan deze 
bepaling juridische discussies en procedures met zich meebrengen waarvan de uitkomsten 
onzeker zijn. Wij zijn van mening dat regels duidelijk moeten zijn. Politieke en bestuurlijke 
besluitvorming moet centraal staan en niet een rechter die gaat bepalen wat wel en niet 
kan.

8. Mestbewerkina (o.a. artikel 4.751
Wij vragen u om de verordening zodanig aan te passen dat de vestiging van 
grootschalige mestbewerking in het buitengebied niet tot de mogelijkheden 
behoort.

Motivering
In de toelichting bij de ontwerp omgevingsverordening is de volgende tekst opgenomen: 
'Uitgangspunt van het provinciaal beleid is dat mestbewerking een industriële activiteit 
betreft die in beginsel gevestigd moet worden op een daarvoor geschikt bedrijventerrein. 
Onder stringente voorwaarden is de ontwikkeling van deze niet-agrarische functie mogelijk 
op een bestaand bouwperceel in Landelijk gebied. Dat kan ais nevenfunctie op het 
bouwperceel van een agrarisch (technisch hulp) bedrijf maar ook ais zelfstandige functie 
op een andere daartoe geschikte locatie.'

De gemeente Steenbergen stelt op voorhand dat ze op geen enkele manier zal meewerken 
aan de oprichting van grootschalige mestbewerkingsinstallaties (mestfabrieken) in het 
buitengebied van de gemeente Steenbergen.

Op deze plaats wordt verwezen naar onze brieven van 6 april 2021 (met kenmerken 
2109876 en 2109841), waarmee aan zowel het College van Gedeputeerde Staten als 
Provinciale Staten de motie 'Geen grootschalige mestbewerking in de gemeente 
Steenbergen' is overgebracht. De raad van de gemeente Steenbergen heeft deze motie 
unaniem aangenomen in haar vergadering van 4 maart 2021.

De motie heeft betrekking op het in voorbereiding zijnde plan MER Zoekgebieden voor 
mestbewerking, dat provincie-breed de relatieve geschiktheid van gebieden voor 
mestbewerkingsinstallaties inzichtelijk maakt. Daarbij is het de bedoeling om regionale 
afspraken te maken over deze zoekgebieden, zoals gebruikelijk bij grotere ruimtelijke 
opgaven.

Op 6 april 2021 hebben wij besloten de motie van 4 maart 2021 uit te voeren door:
1. Op geen enkele manier mee te werken aan de oprichting van grootschalige 

mestbewerkingsinstallaties (mestfabrieken) in het buitengebied van de gemeente 
Steenbergen;

2. Het standpunt om geen mestbewerkingsinstallaties (mestfabrieken) in het 
buitengebied van de gemeente Steenbergen toe te staan krachtig naar voren te 
brengen en te blijven brengen in de daartoe bestemde overleggen zoals de Regio 
West-Brabant/Commissie van Advies Ruimte en met een brief te delen met de 
Commissie van Advies Ruimte van de Regio West-Brabant;

3. Het standpunt genoemd onder 2. over te brengen aan Provinciale Staten van Noord- 
Brabant en aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met brieven 
(met kenmerken 2109876 en 2109841) en de motie per e-mail ter kennis te brengen 
van de colleges en raden van alle gemeenten binnen de Regio West-Brabant;
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4. In de periode dat er de mogelijkheid zal zijn om zienswijzen met betrekking tot het 
plan MER Zoekgebieden voor mestbewerking in te dienen, het standpunt genoemd 
onder 2. ook als zienswijze naar voren te brengen.

Tot slot wordt gerefereerd aan brieven over dit onderwerp, die wij eerder aan het College 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben gestuurd.
Het betreft onze brief in het kader van het Proces Plan MER locaties mestbewerking in 
Brabant (20 augustus 2019, uw kenmerk C2248333/4549374), en onze brief met 
zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties (29 oktober 
2019).
Daarin wordt het raadsstandpunt, dat er geen ontwikkelingsruimte voor mestbewerking is, 
ook al benoemd.

9. Mogelijkheden bieden voor uitbreiding woonwaaencentra
Wij verzoeken u om een algemene uitzondering te maken op uw beleid ten 
aanzien van uitbreiding van woonwagencentra, waar die ook zijn gesitueerd en 
dit ook op te nemen in de omgevingsverordening.

Motivering
Er is door de rijksoverheid een beleidskader vastgesteld. Hieronder worden de hoofdlijnen 
van dit rijksbeleid kort uiteengezet:
Op 21 juli 2018 is door de minister van Binnenlandse zaken, op basis van een advies d.d.
17 mei 2017 van de Nationale Ombudsman en een advies van het College van de Rechten 
van de Mens d.d. 28 maart 2018, een Beleidskader 'Gemeentelijk woonwagenbeleid en 
standplaatsenbeleiď vastgesteld. De gemeenten hebben zich hieraan te houden.
Het belangrijkste punt van het door de minister vastgestelde beleidskader is dat de 
gemeente een zorgplicht heeft om beleid te ontwikkelen waardoor de woonwagencultuur 
wordt beschermd. Centraal hierbij staat het zogenaamde 'afstammingsbeginseľ (een 
woonwagenbewoner is iemand die van generatie op generatie in een woonwagen woont) 
en het sámenleven in familieverband. Om die reden dient de lokale overheid te voorzien in 
voldoende standplaatsen.

Er is daarom in de gemeente Steenbergen een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan 
extra standplaatsen. Dit onderzoek heeft geleid tot een behoefte aan drie extra 
standplaatsen op het woonwagencentrum in Nieuw-Vossemeer. Dit is vastgelegd in het 
door de gemeenteraad op 25 april 2019 vastgestelde Woonwagenbeleid.

Het beleid kunnen we nu in de praktijk op dit punt echter niet uitvoeren omdat het 
woonwagencentrum in Nieuw-Vossemeer gelegen is buiten het stedelijk gebied. Dit zijn 
gebieden waar volgens uw beleid geen extra woningen mogen worden gebouwd. Om het 
sámenleven in familieverband te kunnen garanderen is het van belang om de huidige 
woonwagenlocatie in Nieuw-Vossemeer uit te breiden. Onderzoek onder omwonenden van 
de woonwagenlocatie heeft bovendien uitgewezen dat er volledig maatschappelijk 
draagvlak is voor de uitbreiding van het aantal standplaatsen op deze locatie.

Gezien het feit dat u in het verleden ook als provincie heeft ingestemd met de realisering 
van de woonwagencentra op de betreffende locatie is het ook logisch dat u nu een 
uitzondering maakt voor de uitbreiding van Woonwagencentra.

Omdat u anders het voor ons onmogelijk maakt om te voldoen aan het rijksbeleid en de 
uitspraak van de ombudsman. De motivering hiervoor is zeer eenvoudig en wordt door de 
ombudsman al gegeven in hun advies van 17 mei 2017 getiteld Woonwagenbewoner zoekt 
Standplaats.
Passage uit rapport ombudsman: Culturele identiteit ais mensenrecht. 
Woonwagenbewoners hebben een eigen culturele identiteit. De opvatting dat deze 
identiteit bescherming verdient, is in de laatste tien tot vijftien jaar ontwikkeld en 
bestendigd door verschillende internationaal- en Europeesrechtelijke verdragen, die de
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Nederlandse staat mede heeft ondertekend. De erkenning brengt voor staten de 
verplichting met zich mee om voor voldoende standplaatsen te zorgen, zodat 
woonwagenbewoners volgens hun tradities en culturele identiteit kunnen leven.

Om u enig inzicht te geven in de geringe gevolgen voor het landschap van de gevraagde 
medewerking hebben we op de volgende pagina een kaartje voor u gemaakt waarin het 
huidige woonwagencentrum staat opgenomen en de door ons gevraagde uitbreiding in 
Nieuw-Vossemeer.

Uitbreiding

Indien u nog vragen heeft, verzoeken wij i^em contact met op te nemen met Martin 
Meulblok, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van ^teenbergen,
De secretaris, \De burgemeester,
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