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De heer B. Mees 
Fractievoorzitter van de PvdA

onderwerp Artikel 40 vragen over glastuinbouwbedrijven en
het zuiveren uit hun afvalwater van 
gewasbeschermingsmiddelen

Steenbergen, 20 februari 2018

Geachte heer Mees,

Op basis van artikel 40 van het reglement van orde van de raad heeft u vragen gesteld 
over de volgende aanpassing van het Activiteitenbesluit: 
met ingang van 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven verplicht hun 
gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren.
In de gemeente Steenbergen is sprake van een groot areaal glastuinbouw, zowel in 
het Westland als op het AFC.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

1. Welke initiatieven c.q. maatregelen heeft het college genomen met betrekking tot 
toezicht en handhaving op bovengenoemde aanpassing van het Activiteitenbesluit?

Ons antwoord:
De tuinbouwbedrijven op Nieuw Prinsenland voldoen hier al ruim een jaar aan. Zij hebben 
een collectieve spuiwaterzuivering en hoeven formeel pas vanaf 2021 aan deze 
verplichting te voldoen.
Met de bedrijven in het Westland is al vanaf eind 2016 overleg gevoerd. Zij wilden 
aanvankelijk een collectieve zuivering, maar hebben medio 2017 besloten hier individueel 
aan te voldoen. In samenwerking met de Omgevingsdienst wordt nu geïnventariseerd 
welke voorzieningen getroffen zijn en worden de meldingen nagelopen,

2. In de bestuursovereenkomst AFCWB (2009) is o.a. de volgende bepaling opgenomen:

Nulmeting. Partijen zien erop toe dat voorafgaand aan de vaststelling van het 
inpassingsplan een meting wordt gedaan naar de nulsituatie van de bodem- en 
grondwatergesteldheid, op basis van de NEN 5740/art. 7-8 Besluit Glastuinbouw en 
hoofdstuk 4 Wet milieubeheer.

De PvdA-fractie verneemt graag van het college wat de waardes waren in 2009 en wat de 
meest recent gemeten waardes zijn van de bodem- en grondwatergesteldheid op het 
AFCWB.
Indien u daarover beschikt, dan ontvangt de PvdA-fractie ook graag vergelijkbare cijfers 
van het Westland.
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Ons antwoord:
Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is het wettelijk verplichte bodem/- 
grondwateronderzoek verricht. In de toelichting bij het inpassingsplan is het resultaat 
daarvan vermeld. Bij het bouwrijpmaken en de gronduitgifte van het terrein worden 
verontreinigingen verwijderd. De grond wordt in dusdanige staat gebracht dat hij geschikt is 
voor het benodigde gebruik volgens het inpassingaplan. Bij de aanvragen 
omgevingsvergunning moet de bodemgeschiktheid aangetoond worden volgens 
voorgeschreven wettelijke normen. Er is geen overall meting op dit moment beschikbaar, 
anders dan de afzonderlijke bodemrapporten die bij de nu verleende 
omgevingsvergunningen horen.

Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee in voldoende mate te hebben beantwoord.
Mocht u nadere informatie wensen neemt u dan alstublieft contact op met onze 
medewerker Marianne Timmermans U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0167 543 
484 of per e-mail: m.timmermans@gemeente-steenbergen.nl .

Hoogachtend, ŕ
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