
CUMELA CUMELA 2 5 - 0 3 - 1 3 1 3 : 2 2 P . 0 1 / 0 3 
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(aangetekend por post) 
Datum : 25 maart 2013 
Ons kenmerk; JO İ7557  B/87806 

Gemeenteraad van Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 

Betreft Zienswi jze O B p Bu i t engeb ied 
Steenbergen  l oca t ie BoonHH 
33 - Steenbergen 

Geachte Raad, 

Toí mij wendde zích mevrouw P. Muijs, alsmede de heer B.C. van Gìnneken, (mede)direcíeur i 
eigenaar van het thans ats zodanig bekende Loonbedrijf Muijs v/h Verbeek, bedrijfsvoerend vanaf 
de locatie Boonhíi 33 (4651 VVV) íe STEENBERGEN (beíden hierna te noemen' dient) inzake het 
thans ter inzage l iggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen en bijbehorende 
ontwerp PianMER. Na öeoortíeüing van dit bestemmingsplan wordt aanleiding gezien een ziens

wijze, binnen de daartoe gestelde termijn, kenbaar te maken. 

De onderhavige locatie alsmede de bedrijfsactiviteiten, inventaris, etcetera ĩs aangekocht door de 
Gebr. Van Gtnneken. De bestaande activiteiten (zie hieronder) worden voortgezet. De Gebr. van 
Gìnneken ín casu de (nieuwe) rechtspersoon dient eveneens aís cliënt í belanghebbende, in de

ze, te worden aangemerkt. 

Cìiënt ís woon en werkzaam binnen het plangebied en derhalve op voorhand aís belanghebben

de aan te merken. 

- Bedrijfsprofiel 
Het bedrijf Muijs v/h Verbeek is aí veie decennia actief, middels gemechaniseerde dienstverienìng 
inclusief bemanning, op het gebied van agrarisch loonwerk (voornameli jk ten behoeve van vee

houderij en akkerbouw), meststoffendistributieZaanwending, cultuurtechnisch werk, grondbewer

kingen en (container)transportwerk. Het bedrijf is overeenkomstíg de definitie zoais opgenomen in 
de provinciale Verordening Ruimte NoordBrabant aan te merken als een 'agrarischtechnìsch 
huipbedri j f i.e. 'agrarisch aanverwant bedrijf'. 

Het bedrijf is ín hoofdzaak lokaal georiënteerd. Door de díversííeit aan werkzaamheden én onder 
andere de inzet van landbouwiractoren / machines en motorrijtuigen met beperkte snelheid ís het 
bedrijf buítengebiedgebonden. in zijn algemeenheid dient geconstateerd te worden dat het heden

daagse ' loonbedrijf l agrarisch huipbedri j f , niet enkel een bedrijf is welke diensten verricht voor de 
agrariër/tuinbouw. Door diverse ontwikkelingen (markteconomisch, wettelijk, landschapsbeheer, 
etc.) zijn het aantal agrariërs én de gronden het iaaiste decennia sterk afgenomen. Het huidige 
loonbedrijf  ook wei cumeiabedri j f genoemd  moet getypeerd worden als de operationele uit

voerder van de 'gronden/openbare werken ' in een specifieke regio. 

Binnen de inrichting van cliënt zijn faciliteiten aanwezig ten behoeve van het stalienZparkeren van 
het materieel en machines (in hoofdzaak inpandig), repareren en onderhouden van het materieel 
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in eigen beheer, wassen/reinigen, tanken, manoeuvreren, opslag van hulpmiddelen /-werktuigen/ 
containers, etc. 

Eveneens zíjn voorzieningen (opslagvakken) aanwezig v o o r d e (tijdelijke) op- en overslag van 
bouw-, grond-, afvalstoffen en groen materieel, i.r.t een strategische werkvoorraad, ten behoeve 
van én voor de dienstverlening aars derden. 

Laatstgenoemde geídt ook voor de opslag van dierlijke meststoffen. Aís 'verlengstuk' van de 
dienstverlening aan agrarische bedrijven in de omgeving, alsmede op grond van de vereisten ín 
navoìging van de mestregeígeving - waaronder de verplichting om meststoffen tenminste gedu-
rende een termijn van 7 maanden te kunnen opsiaan — is de bedríjfstechnische- en marktecono
mische functionaliteit voor het op-7overs!aan (aís onderdeel van distributie/handel) van dieríijke 
meststoffen voor de, in de nabijheid gelegen, agrariërs van wezenli jk beiang. 
In 1996 is ten behoeve van de opslag van dierlijke meststoffen een omgevingsvergunning bouwen 
betreffende een mestopsíag aangevraagd-

Zoals genoemd worden de activiteiten overgedragen aan Van Ginneken. De wezenlijk aard en 
functie van het agrarisch technisch hulpbed rijf wijzigt hierdoor niet. 

- Bestemming 'Bedrijf- 2' 
Voornoemde uiteenzetting van de activiteiten ís opgenomen om zodoende een beeld te geven van 
de feitelijke activiteiten in relatie tot de opgenomen bestemming. 

In het onderhavig bestemmingsplan is de locatie Boonhil 33 bestemd als 'Agrarisch 1 (ex. Artikel 3) 
met de functieaanduiding loonwerk bed rijf. Van een agrarisch bedrijf is - zeker niet meer in hoofd
zaak - geen sprake. Zoals hiervoor benoemd en betoogd is, al veie decennia, sprake van een 
agrarisch loonbedrijf/cultuurtechniek, gespecial iseerd in de dienstverlening aan veehouderi j en 
akkerbouw, waarbij het transport en aanwenden van meststoffen een wezenlijk onderdeel is. 

Het thans opgenomen bestemmingsVbouwvlak is conform bestaande situatie en feitelijk gebruik. 

ín de definities 1.13 en 1.14 van artikel 1 van de planregeis is verwoord wat volstaan wordt onder 
een 'agrarisch technisch huìpbedri j f , danweí 'agrarisch aanverwant bedrijf'. Deze definities zijn in 
hoofdzaak geiijkluidend mei de definities van deze begrippen, zoais opgenomen ín de Verordening 
Ruimte Noord-Brabant, m e l d e uitzondering dat ' rnestbe-/en verwerking, mesthandel en bíomas-
savergist ing ; uitgesloten wordt. Mestopsíag is gerelateerd aan de bedrijfsactiviteiten wel toege
staan. 
Zoals hiervoor ai bepleit is mesfopsiag een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van cliënt 
en dient derhalve toegestaan ėn toelaatbaar te zíjn. Dit geldt ook voor het aspect 'mesthandel én 
bewerking'. Bij de mestopslag aís dienstverlening voor derden is naast het transporteren en voor

zien in aanwending ook mede een f inancieel aspect, lees: handel, opgenomen. Verondersteld 
wordt dat de 'handel' toegestaan is/biijft, aangezien dit planologisch/ruimteli jk in casu conform een 
goede ruimtelijke ordening, feitetijk geen gevolgen heeft. Graag u w beves t i g i ng o p dí t onder 

deed 

ín relatie tot het aspect 'mestbeA/erwerking' wordt dit gestuurd vanuit het (nieuwe) mestbeleid (zie 
Kamerbrlef, staatssecretaris S. Dijksma van Economische Zaken) een onmiskenbaar onderdeel 
van de productie én afzet (píaatsingsruimte) van mineralen uit dierlijke meststoffen. Vanaf 2015 
wordt de mestverwerkingspîicht een onlosmakeli jke voorwaarden voor de 'agrarische sector'. 
De cumelabedríjven i.e. cliënt speelt ~ én wil dit in toekomst blijven doen  een wezenli jk roä. 
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Verzoch t w o r d t o m de bestemming v o o r het perceel Boonh i î 33 íe wi jzigen, c o n f o r m be
s t a a n d en fe i te l i j k gebruik ín c a s u een goede ruimtelijke o r d e n i n g , naar de bestemming Be
dr i j f - 2, met o p de Verbeelding (ex. Ar t i ke l 8 . 1 , onde r a) d e spec i f i eke v o r m v a n bedr i j f -
ioon-ŕg rond verzet-Zm est bedr i j f . Ten aanz ien van de íaatst ge noemde o m s c h r i j v i n g w o r d t 
vooral gedoeld op 'opslag/handeľ en

 4 mest be werk mg (bijv. scheiden/centri fugeren). Voor 
zover laatstgenoemde niet bij recht wordt toegestaan, wordt verzocht een specif ieke wìjzi-

gĩngsbevoegdbeid in het plan op te nemen, 

- Gewijzigd vaststeilen 
Namens dient verzoek ik u de hiervoor genoemde aspecten op te nemen in het ontwerpbestem

mingspîan Buitengebied Steenbergen i.e. het bestemmingsplan en I of ~ voor zover reievant ~ de 
Pian MER gewijzigd vast te stellen. 

ik behoud mij namens client het rechí voor om deze zienswijze, op enig moment, mondeling en/of 
schriftelijk nader aan te vullen. Uiteraard zijn wij bereid om de aspecten nader toe te l ichten of de 
uitwerking van de verschil lende onderdelen met u te bespreken. 

Hoogachtend, 

y 

y 
S .s 

jürĩäĩśpñ aőyķŭļ#zófngevíngsrecht 


