
 

 

Inspreken raadsvergadering 31 mei 2018 Den Ouden Groenrecycling B.V. 
Bestemmingsplan Zonnekreekseweg 2 

 
 

Historie planologie en milieuvergunning 

 
Aan de Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen is al 20 jaar een groencomposteringsbedrijf gesitueerd. 

Tot medio september 2017 betrof dit Groencompostering Steenbergen BV. Sindsdien is de locatie 
overgenomen door Den Ouden Groenrecycling B.V.  

 
Vanaf omstreeks 1997 is het bedrijf ter plaatse gevestigd. Gelet op het destijds geldende 

bestemmingsplan (Uitbreidingsplan 1958), waarin geen gebruiksvoorschriften waren opgenomen, was 

de bedrijfsvestiging niet strijdig. Vervolgens is een nieuw bestemmingsplan opgesteld 
(Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen 1996), waarin het bedrijf als fouragebedrijf is 

aangemerkt. Voor zover de activiteiten al in strijd waren met het nieuwe bestemmingsplan, gold het 
hierin opgenomen overgangsrecht. Voor de bestaande bedrijfsbebouwing was ten tijde van 1989 

reeds een bouwvergunning verleend. Het gaat nu in het voorliggend bestemmingsplan om het 

planologisch verankeren van de bestaande situatie. 
 

De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het composteren van groenafval en het verkleinen van houtafval. 
Hiertoe is een omgevingsvergunning, activiteit milieu, door de provincie Noord-Brabant verleend op 27 

mei 2011. Naar aanleiding van de ingediende aanvraag voor de omgevingsvergunning constateerde 
het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant (bevoegd gezag voor de 

verlening van de omgevingsvergunning) dat de activiteiten niet pasten in het toenmalige 

bestemmingsplan. Het College van burgemeester en wethouders van Steenbergen deelden per brief 
van 11 mei 20101 aan Gedeputeerde Staten mede dat het bestemmingsplan ten behoeve van het 

bedrijf zou worden aangepast. Op basis van die toezegging is de omgevingsvergunning verleend2 . 
 

In boven omschreven situatie heeft Den Ouden Groenrecycling de locatie in september 2017 

overgenomen en de lopende procedure voor de aanpassing van het bestemmingplan doorgezet. 
Tevens heeft Den Ouden Groenrecycling B.V. in een overeenkomst met de gemeente Steenbergen de 

noodzakelijke investeringsverplichtingen voor aanvullende landschappelijke inpassing en de 
verplichting tot het in procedure brengen van een bestemmingsplan dat voorziet in de ontwikkeling en 

realisatie van het plan vastgelegd 3.  

Op het perceel ten westen van het bedrijf vindt een aanvullende landschappelijke inpassing plaats die 
recht doet aan het karakter van het zeekleigebied. In de bijlage van het voorliggende 

bestemmingsplan is deze aanvullende landschappelijke inpassing in relatie met de bedrijfsbestemming 
opgenomen. Het ontwerp bestemmingsplan is vervolgens op 31-10-2017 bekend gemaakt en ter visie 

gelegd.  
 

De bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoorzieningen zijn derhalve volledig vergund en er zijn geen 

uitbreidings- of wijzigingsplannen. Met voorliggend bestemmingsplan wordt het planologische regime 
in overeenstemming gebracht met de bestaande rechten en situatie. Tevens voorziet het voorliggende 

bestemmingsplan is een kwaliteitsverbetering van het buitengebied van de gemeente Steenbergen. 
 

Bijdrage aan duurzame ontwikkelingen binnen de gemeente Steenbergen  

 
Den Ouden Groenrecycling verwerkt groenafvalstromen tot hoogwaardige compost en grondproducten 

die toegepast worden in de akkerbouwgebieden binnen de gemeente. Hiermee wordt niet alleen 
invulling gegeven aan een duurzaam beheer van afval en groen binnen de gemeente Steenbergen, 

maar ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van duurzaam ondernemen binnen 
de agrarische sector in de regio.  

                                                           
1 Brief van de gemeente Steenbergen: kenmerk HM/RO/1001595, d.d. 11 mei 2010 
2 Beschikking van de provincie Noord Brabant, nr. 2740778, d.d. 27 mei 2011 
3 Grondexplotatieovereenkomst Zonnekreekseweg 2 



 

Door natuurlijke grondstoffen geschikt te maken voor hergebruik als bodemverbetering in de land- en 

tuinbouw wordt volledig invulling gegeven aan de circulaire economie, waardoor verspilling van grond- 
en hulpstoffen, water en energie zoveel mogelijk wordt voorkomen en levert het een aanzienlijke van 

de CO2-uitstoot op. Deze activiteiten sluiten volledig aan op het duurzaamheidsbeleid van de 
gemeente Steenbergen. 

 

 
Maatregelen tegen overlast voor de omgeving 

 
Na de overname van het bedrijf in september 2017 is in het laatste kwartaal van 2017 intensief 

gewerkt om de aangetroffen situatie en aanwezige (afval)stromen die opgeslagen lagen te verwerken.  
In die periode is tevens door langdurige regenval in november 2017 percolaatwater buiten het bassin 

terecht gekomen.  

 
Geurklachten 
De extra werkzaamheden en het overlopen van het bassin hebben helaas enige overlast voor de 
omgeving en een aantal klachten over geur opgeleverd.4 

 

Deze geurklachten zijn geëvalueerd. De geurklachten vrijwel allemaal toe te wijzen zijn aan de stank 
afkomstig uit het percolaatbassin. Dit bassin is in maart 2018 volledig afgedekt en deze maatregel 

blijkt te hebben gewerkt. Na die datum is er slechts nog één klacht binnengekomen bij de 
omgevingsdienst die herleidbaar was naar onze locatie. Na ontvangst van desbetreffende melding 

hebben wij per ommegaande de geur veroorzakende werkzaamheden stilgelegd.  
 

Ons beleid is dat elke klacht serieus genomen en met de melder besproken wordt om de oorzaak te 

kunnen achterhalen en deze direct weg te kunnen nemen. Daar waar mogelijk worden dan de 
activiteiten die de geur kunnen veroorzaken gestopt, om overlast te voorkomen. Deze aanpak van 

meldingen en klachten van omwonenden is verankerd in het managementsysteem van Den Ouden 
Groep. Daarnaast heeft onze omgevingsmanager regelmatig contact met de omgeving om er zorg 

voor te dragen dat zij gehoord worden en dat hun woongenot gewaarborgd blijft voor nu en in de 

toekomst. 
 

Verkeersdruk Koeveringsedijk 
Een tweede aandachtspunt is de overlast door het (vracht)verkeer die door de bewoners aan de 

Koeveringsedijk wordt ondervonden. Na de aanleg van de A4 is het gebruik van de Koeveringsedijk als 

kortste ontsluitingsweg richting het noorden (A4 en N257) sterk toegenomen. Ook het vrachtverkeer 
van en naar de bedrijven in het gebied maakt veelal gebruik van deze weg. 

 
Gezien het wegprofiel en de korte afstand van de woningen tot de weg is het begrijpelijk dat er 

overlast door passerende vrachtwagens op kan treden. Deze situatie is echter geen direct gevolg van 
de vestiging van de compostering en de overlast wordt ook niet alleen veroorzaakt door het 

vrachtverkeer van en naar onze inrichting. Echter ook deze klachten nemen wij serieus en om 

tegemoet te komen aan de bewoners zullen wij de ontsluiting via de Koeveringsedijk naar de N257 en 
de op- en afrit 25 (Steenbergen) van de A4 zo veel mogelijk vermijden. Het eigen vrachtverkeer zal 

indien mogelijk gebruik maken van de ontsluiting via de Steenbergseweg naar de op- en afrit 26 
(Halsteren, Tholen) van de A4. Wij zullen ook onze klanten en leveranciers informeren over deze 

route, zodat het verkeer op de Koeveringsedijk beperkter wordt. 

 
 

 
 

                                                           
4 Bron: Klachtenoverzicht Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 


