
30 mei 2018: technische vragen de heer Remery met betrekking tot bestemmingsplan Zonnekreekseweg 2 

 

1. Hoeveel klachten zijn er nu binnengekomen in Steenbergen, OMWB en/of Provincie? 

Antwoord 1. De provincie is bevoegd gezag en de Omgevingsdienst geeft het volgende aan: 20 klachten 

in 2017 en 2018. 

 

2. Wat betrof deze klachten (aard)? 

Antwoord 2. de Omgevingsdienst geeft het volgende aan: overwegend geurklachten. 

-              Er zijn 15 meldingen onderzocht. 

-              8 maal is ook geuroverlast door klachtenmedewerker vastgesteld. 

-              7 maal niet vastgesteld (veelal samen met melder). 

-              In alle gevallen dat de geur ook door de klachtenmedewerker is vastgesteld is het bedrijf 

bezocht.   

-              In 3 gevallen dat de geur niet meer werd waargenomen, is ook het bedrijf bezocht. 

-              De constateringen dat geuroverlast werd vastgesteld dateren uit de eerste periode voor half 

maart 2018 toen het percolaatwater werd afgedekt en zijn veelal te herleiden naar het bassin.   

-              Op 1 mei 2018 is nog een klacht als gegrond beoordeeld (ook waargenomen door de 

klachtenmedewerker). 

 

3. Indien meer klachten zijn gemeld waarom zijn deze bij de raad niet inzichtelijk en zijn deze niet in de 

stukken opgenomen? 

Antwoord 3. De provincie is bevoegd gezag en het composteringsbedrijf heeft een milieuvergunning, 

waarin normen zijn opgenomen ten aanzien van diverse milieuaspecten. Het bedrijf dient zich hier aan te 

houden. De Omgevingsdienst handhaaft overeenkomstig het beleid “Toepassen Landelijke Handhaving 

Strategie’. Een in te zetten handhavingactie zal telkens opnieuw worden afgewogen. Afhankelijk van de 

zwaarte van de (milieu)overtreding en het gedrag van de overtreder wordt conform de LHS de 

vervolgstap bepaald. De vervolgstap start dan met een waarschuwingsbrief vanuit toezicht of bij meer 

ernstige overtredingen wordt direct een repressief handhavingstraject gestart. Hierbij gelden redelijke 

begunstigingstermijnen om het bedrijf in de gelegenheid te stellen aan de voorschriften te voldoen. In 

een uiterste geval kan overgegaan worden tot stillegging. Verder kan conform de LHS parallel aan het 

bestuursrechtelijke traject een strafrechtelijk traject worden gestart. 

 

4. Is met compostbedrijf gesproken over acties/investeringen om klachten te voorkomen? 

Antwoord 4. Bij gegronde klachten wordt het beleid “Toepassen Landelijke Handhaving Strategie’ 

toegepast, zie antwoord 3, 

 

5. Uit technische vragen D'66 mogen blijkbaar 46 verkeersbewegingen plaatsvinden t.b.v. compostbedrijf. 

Is er inzicht of er structureel meer of minder verkeersbewegingen zijn? 

Antwoord 5. De Omgevingsdienst geeft het aan dat er in 2018 tot op heden 1277 vrachten zijn geweest. 

Of dat structureel minder of meer is, is niet bekend. Het composteringsbedrijf heeft een 

milieuvergunning, waarin normen zijn opgenomen ten aanzien van diverse milieuaspecten, zo ook 

verkeersbewegingen. Het bedrijf dient zich hier aan te houden. 

 


