
Steenbergen, 8 december 2017 

 

 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen 

Postbus 6 

4650 AA  Steenbergen 

 

Betreft: zie s ijze ro do  eke d aki g o t erp este i gspla  Zo ekreekse eg 2  

 

Geachte dames en heren, 

 

8 november jongslede heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

“tee erge  het o t erp este i gspla  Zo ekreekse eg 2  eke d ge aakt.  

Het bedrijf wordt al gedurende jaren gedoogd en dreigt nu gelegaliseerd te worden terwijl de 

gemeente Steenbergen weet dat een dergelijk bedrijf niet binnen het bestemmingsplan buitengebied 

past. Het etreft ee  legalisatie a uit ee  ge oo te  re ht. Verplaatsi g is olge s ij hetgee  
passend is en niet het voornemen tot legalisatie.  

De ontsluiting van het composteerbedrijf wordt in het ontwerpbestemmingsplan als voldoende 

benoemd. Dit is zeker niet het geval. De polderwegen die leiden richting de Zonnekreekseweg zijn 

smal. De weg zelf is nauwelijks toegankelijk voor dergelijk zwaar vervoer. De Koeveringsedijk en de 

Stoofdijk worden vanuit de afrit Steenbergen vanuit de A4 veelal als aanvoerroute gebruikt. Het 

betreft hier sinds de overname door de nieuwe eigenaar een enorme toename aan 

vervoersbewegingen. De Stoofdijk en Koeveringsedijk heeft vele huizen met lintbebouwing die in de 

dijk of nabij de dijk gebouwd zijn waaronder dat van mij. De trillingen van het enorm toegenomen 

zwaar vervoer hebben reeds voor extra scheuren in mijn huis gezorgd zo ook onze werkplaats en 

loods met kantoor. De goot waar de afvoerput naar toeloopt zit regelmatig dicht doordat het 

vrachtverkeer vaak de kant in moet als men elkaar passeert en de goot is ook verzakt, bij andere 

bewoners in mijn omgeving is dit ook het geval. Ik stel de gemeente Steenbergen volledig 

verantwoordelijk voor de schade die erder o tstaat aa  ij  huis e  he  door iddel a  foto’s ee  
nulmeting gedaan. Een ontsluiting langs de andere zijde via Kladwijck is een iets beter alternatief 

richting de afrit Halsteren omdat er minder bebouwing is, helaas betreft het ook hier smalle 

polderwegen. Het grootste deel van de Zonnekreekseweg zelf is niet toegankelijk voor zwaar 

vrachtverkeer. Een gedegen onderzoek van de wegbeheerder rondom de verkeersstromen en de 

wegbelasting gedurende lange tijd is noodzakelijk. 

Wanneer de gemeente Steenbergen akkoord wil gaan met het ontwerp bestemmingsplan is een 

ontsluiting via de parallelweg aan de A4 het enige acceptabele alternatief, helaas is deze weg niet af 

tot de op- en afrit Steenbergen. Ook moet de huidige Zonnekreekseweg in dat geval toegankelijk 

worden gemaakt voor het vrachtverkeer. Het bedrijf beter ontsluiten is echter noodzaak wil het op 

de huidige onmogelijke plaats blijven liggen, dit kost de gemeente Steenbergen dan een behoorlijke 

som gemeenschapsgeld.  



Zoals ik eerder al vermelde in mijn schrijven heeft de groencompostering sinds enige tijd een nieuwe 

eigenaar. Niet alleen het aantal vervoersbewegingen is toegenomen maar ook de hoeveelheid groen 

afval. De hoogte van de bergen afval is regelmatig veel hoger dan de nok van de huidige bebouwing 

die erbij ligt.  

Zelf heb ik niet direct last van de geur in de omgeving van mijn huis maar ik constateer afhankelijk 

a  de i dri hti g sta k i  de Kladde , Koe eri gsedijk, Westla dsela ge eg e  uiteraard de 
Zonnekreekseweg. Aangezien de bebouwing van een redelijk aantal huizen in deze stankcirkel ligt, 

zelfs binnen een afstand van 200 meter, lijkt me goedkeuring van dit ontwerp bestemmingsplan een 

slecht idee.  

Ik ben gaarne bereid mijn zienswijze mondeling toe te lichten. 

 

Hoogachtend, 

J A A Kint 

Koeveringsedijk 24, 

4651PK Steenbergen 

 

 

 

Defilet
Markering


