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Betreft:                                                                                     

                                                                

1. Verzoek tot verkoop van ontsluitingsstrook. 

2. Brieven Metaalunie en Peutz 

3. Ondersteuning van diverse organisaties. 

 

1. Verzoek tot verkoop van ontsluitingsstrook.                                                 

 Op 17/3/21 heeft de Metaalunie namens Van Merriënboer Constructie het 

verzoek aan het college gedaan tot verkoop van een ontsluitingsstrook 

aan de achterzijde van onze gebouwen. Deze is vergezeld van een 

onderzoek door bureau Peutz. Hierin wordt vastgesteld dat de toegestane 

geluidsbelasting op de bestaande woningen van Den Darink hierbij niet 

wordt overschreden. Dit is ook het enige criterium waar in deze aan 

voldaan hoeft te worden. Dat bijvoorbeeld de afstand van de 

ontsluitingsstrook naar deze woningen kleiner wordt  dan de huidige 

afstand van de bedrijfsgebouwen van Van Merriënboer Constructie naar 

deze woningen speelt hierin totaal geen rol. Zoals in het verzoek 

bovendien staat aangegeven heeft deze strook juist een bufferende 

werking, waardoor diverse vormen van overlast juist voorkomen wordt. 

2. Aanvullende brieven van Metaalunie en Peutz. 

Naar aanleiding van de antwoorden van wethouder Knop in de 

besluitvormende vergadering van 25-3-21 hebben Metaalunie en Peutz 

afzonderlijk van elkaar een brief opgesteld/aangevuld waarin de 

onjuistheid van de stelling van het het college, dat de ontsluitingsstrook 

volgens de uitspraak van de RvS in 2006, niet mogelijk zou zijn. In een 

gesprek met wethouder Knop zouden wij graag in de gelegenheid gesteld 

worden dit nog nader toe te lichten. Is dit het college duidelijk dan gaan 

wij er van uit dat een voorstel tot aankoop van de ontsluitingsstrook 

gedaan kan worden. 

 

 



 

3. Ondersteuning van diverse organisaties. 

Door de tijdsdruk waarmee het verzoek voor aankoop van de 

ontsluitingsstrook gedaan moest worden, was het organisatorisch niet 

meer mogelijk om de diverse organisaties die dit verzoek ondersteunen 

hierbij te vermelden. Daarom nemen wij deze gelegenheid te baat dit 

alsnog te doen.                                                                                                

Naast De Koninklijke Metaalunie en Onderzoeks- en Ingenieursbureau 

Peutz zijn dit Werkgeversorganisatie VNO/NCW Brabant/Zeeland, de 

Kamer van Koophandel en ondernemersvereniging OPS Steenbergen. 

Van Merriënboer Constructie is deze organisaties natuurlijk bijzonder 

erkentelijk voor hun steun die zij ons in dit proces geven. 

Met vriendelijke groet, 

C. van Merriënboer                                                                                

eigenaar Van Merriënboer Constructie 

 

  

 

   

 

 


