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Geachte heer De Neve, 

Steenbergen, 31 maart 2015 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 
1. Is het juist dat de omgevingsvergunning voor het innemen en bewerken van 

schoon puin op het perceel kadastraal bekend: sectie F, nr. 2672 plaatselijk 
bekend: Molenweg 2b in Dinteloord verlopen is? 
(In dit verband wordt verwezen naar de publicatie van de gemeente 
Steenbergen: httpsV/www.gemeente-
steenbergen.nl/actueel/bekendmakingen/tijdelijke_verleende_omgevingsvergu 
nning, -activiteit -milieu -en -handelenjn -stri jd -met -regels -ro, -het - innemen -

en -bewerken -van -schoonpuin/) 
2. Is het juist dat daardoor per 1 maart 2015 de opslag van puin en het gebruik 

van een (mobiele) puinbreker op die locatie niet langer is toegestaan? 
3. Zijn na 23 november 2011 door of in opdracht van de gemeente Steenbergen, 

dan wel een andere overheid, nog controles uitgevoerd op het juist toepassen 
van de gebruiksvoorschriften van de vergunning en met welk resultaat? 

4. Is de opslag van containers langs de perceelsgrens als terreinafscheiding dan 
wel als opslagruimte in overeenstemming met de afgegeven vergunning? (Zie 
als bijlage aanschrijving RMD d.d. 13 januari 2012). 

5. Is het college van opvatting dat de opslag van afvalstoffen op genoemde 
locatie wenselijk is en een bijdrage vormt aan de kwaliteit van de openbare 
ruimte? 

6. Is het college voornemens de huidige situatie op de zichtlocatie aan de 
rijksweg A 4 te gedogen dan wel een soortgelijke nieuwe 
omgevingsvergunning af te geven? 

7. Hoe en op welke termijn handhaaft het college de correcte naleving van de 
omgevingsvergunning alsmede overige wettelijke voorschriften en wordt 
toegezien op beëindiging van strijdig gebruik op de locatie sectie F, nr. 2672 
plaatselijk bekend: Molenweg 2b in Dinteloord? 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. Het is inderdaad juist dat de tijdelijke omgevingsvergunning is afgegeven tot 1 
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maart 2015. 
2. Het is inderdaad juist dat de opslag van puin en het verwerken hiervan formeel 

niet langer is toegestaan. Een (mobiele)puinbreker wordt overigens niet 
expliciet benoemd in de vergunning, er zijn voorwaarden opgenomen in de 
vergunning die eisen stellen aan het breken van het puin, waaraan voldaan 
moet worden. 

3. Op 19 september 2012 heeft de toenmalige Regionale milieudienst (RMD) een 
controle uitgevoerd en zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. 

4. Om te bepalen of de langs de perceelsgrens geplaatste containers in 
overeenstemming zijn met de afgegeven omgevingsvergunning, is een spoed 
controleverzoek gedaan bij de Omgevingsdienst (OMWB). Indien uit deze nog 
uit te voeren controle blijkt dat de langs de perceelsgrens geplaatste 
containers niet in overeenstemming zijn met de afgegeven 
omgevingsvergunning, zal er handhavend worden opgetreden. 

5. De opslag en verwerking van puin op genoemde locatie is niet wenselijk. Er is 
daarom bewust gekozen voor het afgeven van een tijdelijke 
omgevingsvergunning in combinatie met de werkzaamheden ten behoeve van 
de realisatie van de nieuwe A4. 

6. Rijkswaterstaat heeft in een brief aan Van Tilburg aangegeven dat de huidige 
oplevering van de A4, in tegenstelling tot eerdere berichten, zal plaatsvinden 
op 16 juli 2015. De openstelling van de nieuwe A4 heeft daarentegen reeds in 
november plaatsgevonden. Rijkswaterstaat geeft in de brief aan ter afronding 
van de werkzaamheden graag tot aan de oplevering nog gebruik te willen 
maken van de diensten van Van Tilburg. Het gaat hierbij met name om 
werkzaamheden ten behoeve van het ontmantelen van bouwwegen en het 
herstellen van de gebruikte werkterreinen. 
In verband met de vertraagde oplevering van de A4 is ook het 
kantorencomplex van Rijkswaterstaat aan de Zeelandweg-Oost 10a te 
Steenbergen tot 16 juli 2015 gewenst. Hiervoor is tevens een tijdelijke 
omgevingsvergunning afgegeven tot 1 maart 2015. 
Omdat in beide gevallen een eventuele aanvraag om omgevingsvergunning 
kan worden verleend en omdat de termijn in geringe mate wordt 
overschreden, heeft het college besloten beide tijdelijke situaties op een 
informele, praktische en klantvriendelijke wijze langer toe te staan tot uiterlijk 
16 juli 2015. 

7. Na afloop van de informeel toegestane langere termijn van 16 juli 2015, zal 
gecontroleerd worden of de activiteiten zijn beëindigd en indien nodig 
handhavend worden opgetreden. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loçosecretaris, de burgemeester, 

R.A.„ M. J.A.NT. Vos 


