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Geachte gemeenteraad van de gemeente Steenbergen, 

De gemeente Steenbergen heeft op 22 november 2017 het ontwerp bestemmingsplan 
"De Olmentuin" bekendgemaakt en gepubliceerd. 
Graag wil ik als directie van FUJIFILM IMAGING PRODUCTS S SOLUTIONS B.V. onze zienswijze 
aan u kenbaar maken. 

Op het terrein van taxibedrijf Buuron is een plan ontwikkeld om circa 34 woningen nieuw te bouwen. 
Het te ontwikkelen terrein ligt dichtbij ons bedrijfsterrein en wij zijn van mening dat er onvoldoende 
rekening is gehouden met onze bedrijfsactiviteiten. 
Tevens vrezen wij dat door de nieuwbouw van deze woningen, zo dicht bij ons bedrijf, klachten 
ontstaan, waardoor wij belemmerd gaan worden in onze bedrijfsvoering en 
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van een te ontwikkelen plan. 

Hieronder vindt u onze zienswijze nader toegelicht. 

Bij de stukken van het bestemmingsplan zat een rapport "Onderzoek bedrijven en milieuzonering, 
Olmendreef 8 te Steenbergen" van Wematech, d.d. 25 september 2017 (FG60170273R0010). In dit 
rapport is ons bedrijf, FUJIFILM IMAGING PRODUCTS S SOLUTIONS B.V., te licht beoordeeld en is 
helemaal geen rekening gehouden met de ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Men is eenzijdig 
uitgegaan van de huidige situatie, zoals men dacht dat die is. Er is te weinig gekeken naar de 
werkelijke situatie en de mogelijkheden van de locatie (volgens het vigerende bestemmingsplan). 

Conform het vigerende bestemmingsplan "Steenbergen Zuid" is op het perceel, waar wij gevestigd 
zijn, een milieucategorie 3.1 toegestaan. Volgens de VNG tabel hoort hier een afstand (milieuzone) bij 
van 50 meter. Het milieueffect "Geluid" is hierbij maatgevend. 
Onze bedrijfsactiviteiten vallen netjes binnen deze milieucategorie, alhoewel de diverse 
bedrijfsactiviteiten niet 1 op 1 in de tabel genoemd zijn. 

Wij zijn een bedrijf, waar 24 uur per etmaal gewerkt wordt, daarnaast zijn er natuurlijk ook rustigere 
perioden waar de nachtelijke activiteiten gering zijn. 
FUJIFILM IMAGING PRODUCTS S SOLUTIONS B.V. produceert en ontwikkelt foto's en foto

producten. Doordat de fototechniek de laatste jaren sterk gedigitaliseerd is, is er binnen ons bedrijf 
natuurlijk een verschuiving geweest van activiteiten. Het op hoogwaardige wijze produceren van 
fotoproducten is steeds belangrijker geworden. In de procesvoering worden diverse chemicaliën 
gebruikt, geproduceerd, gerecycled en op een duurzame wijze geneutraliseerd. 
Met name de laatstgenoemde activiteiten vallen onder de milieucategorie 3.1. 
Een fotochemische productenfabriek valt onder cat. 3.2, dit zou voor ons een te zware beoordeling 
zijn. 
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De uitritten van ons bedrijf liggen aan de zijde van het nieuwbouwproject. Mede gezien onze 
nachtelijke activiteiten, af- en aanvoer van goederen en producten, kan dit leiden tot enige 
geluidshinder op de nieuw te bouwen woningen, zeker als deze komen te liggen binnen de milieuzone 
van 50 meter rond ons bedrijf. 

In het onderzoeksrapport word een milieuzone van 30 meter als uitgangspunt (milieucategorie 2) 
genomen en een richtafstand van 10 meter voorgesteld. Hiermee worden onze bedrijfsactiviteiten 
miskend en neemt men op voorhand klachten op de koop toe. 
Klachten zullen voor ons leiden tot een beperking c.q. belemmering in de normale bedrijfsvoering. 
In het plan is niet nagedacht over eventuele geluidshinder en maatregelen om dit te voorkomen. 
Hieruit trekken wij de conclusie dat onze bedrijfsbelangen ondergeschikt zijn gemaakt aan het 
ontwikkelen van woningbouw. 

Wij zijn van mening dat dit niet kan, onze bedrijfsvoering en de mogelijke ontwikkelings- ruimte binnen 
het vigerende bestemmingsplan dienen gerespecteerd te worden. Bij de milieucategorie 3.1 hoort een 
milieuzone van minimaal 50 meter en deze afstand dient dan ook aangehouden te worden. Natuurlijk 
zien wij liever een grotere afstand, om onze bedrijfsvoering veilig te stellen. Dit houdt in dat in het 
noordelijk deel van het plan niet gebouwd kan worden. 

Wij gaan ervan uit dat u het onderhavige plan gaat herzien en de genoemde afstanden meeneemt in 
het nieuwe plan. 

Wij zijn bereid om onze zienswijze, indien nodig, nader toe te lichten. 

met vriendelijke groet, 

FUJIFILJVHIvíÃ'GfNG PRODUCTS ĥ SOLUTIONS B.V. FUJIFI NG 

Managing Director 
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