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Bestemmingsplan 'Zonnekreekseweg 2'
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Aan de Raad,

1. Inleiding
Aan de Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen is een groencomposteringsbedrijf gesitueerd. Tot 
medio september 2017 betrof dit Groencompostering Steenbergen bv. Sindsdien is de locatie 
overgenomen door Den Ouden Groenrecycling bv. Deze partij dient verder te worden beschouwd 
als initiatiefnemer. De bedrijfsactiviteiten van initiatiefnemer bestaan uit het composteren van 
groenafval en het verkleinen van houtafval. Hiertoe is een omgevingsvergunning, activiteit milieu, 
door de provincie verleend op 27 mei 2011. De bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoorzieningen zijn 
volledig vergund en er zijn geen uitbreidings- of wijzigingsplannen. Het gaat in het voorliggend 
bestemmingsplan om het planologisch verankeren van de bestaande situatie.

2. Achtergrond
Naar aanleiding van de eerder genoemde aanvraag om omgevingsvergunning constateerde 
het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant (bevoegd gezag voor 
de verlening van de omgevingsvergunning) dat de activiteiten niet pasten in het toenmalige 
bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen deelden 
Gedeputeerde Staten evenwel mede dat het bestemmingsplan ten behoeve van het bedrijf 
zou worden aangepast. De bestaande activiteiten van het groencomposteringsbedrijf vallen 
niet binnen de reikwijdte van het huidige bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen”.

In het huidge bestemmingsplan is een bouwvlak opgenomen met de functieaanduiding 
‘specifieke vorm van agrarisch - fouragebedrijf. De aangrenzende gronden, die tevens 
bedrijfsmatig in gebruik zijn voor het bedrijf, hebben een agrarische gebiedsbestemming 
zonder bouwvlak toegekend gekregen. Binnen het agrarisch bouwvlak, alsmede de gronden 
met een agrarische gebiedsbestemming, zijn de bestaande activiteiten van initiatiefnemer 
planologisch niet toegestaan. Met voorliggend bestemmingsplan wordt het planologische 
regime in overeenstemming gebracht met de bestaande rechten en situatie.

Ter inzage ligt:



3. Overwegingen
De activiteiten van het groencomposteringsbedrijf bestaan uit het jaarlijks composteren van circa 
30.000 ton groenafval (plantsoenafval, groenafval, bermgras, slootruigten en bladafval) en het 
verkleinen van circa 10.000 ton houtafval (snoeihout) ten behoeve van nuttige toepassing buiten 
de inrichting. Het composteringsmateriaal en groenafval wordt in diverse hopen opgeslagen, al 
naar gelang het stadium binnen het composteerproces. Voor het opvangen van het percolaat- 
water (hemelwater afkomstig van het composteringsterrein) is een percolaatbassin aanwezig.

Vanaf omstreeks 1997 is het bedrijf ter plaatse gevestigd. Gelet op het destijds geldende 
bestemmingsplan (Uitbreidingsplan 1958), waarin geen gebruiksvoorschriften waren 
opgenomen, was de bedrijfsvestiging niet strijdig. Vervolgens is een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld (Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen 1996), waarin het bedrijf als 
fouragebedrijf is aangemerkt. Voor zover de activiteiten al in strijd waren met het nieuwe 
bestemmingsplan, gold het hierin opgenomen overgangsrecht. Voor de bestaande bedrijfs- 
bebouwing was ten tijde van 1989 reeds een bouwvergunning verleend.

In het verleden is de locatie door het bedrijf reeds landschappelijk ingepast met inheemse 
bomen en beplanting. Om het zicht van omwonenden op de bedrijfsactiviteiten- en 
voorzieningen te onttrekken is de locatie omkapseld door een aardewal met struweelbeplanting 
en bomenrijen. Deze landschappelijke inpassing blijft ongewijzigd. Aanvullend wordt een extra 
investering gedaan qua landschappelijke inpassing. Op het perceel ten westen van het bedrijf 
vindt aanvullende landschappelijke inpassing plaats die recht doet aan het karakter van het 
zeekleigebied. In de bijlage is deze aanvullende landschappelijke inpassing opgenomen.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft op de door de wet voorgeschreven wijze een openbare 
kennisgeving plaatsgevonden van de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan, dat 
wil zeggen een bekendmaking in de Staatscourant en in het huis-aan-huis blad de Steenbergse 
Bode. Ook is de bekendmaking op de gemeentelijke website geplaatst. Het ontwerp heeft 
gedurende zes weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis en was tevens op de website 
www.ruimteliikeplannen.nl raadpleegbaar. Binnen de wettelijke termijn zijn er twee zienswijzen 
ontvangen. In de nota van beantwoording zienswijzen zijn de zienswijzen puntsgewijs behandeld.

Hierbij wordt het milieukader nog aangestipt, aangezien in de zienswijzen milieuaspecten worden 
genoemd. Dit staat echter los van het bestemmingsplan.De omgevingsvergunning is verleend en de 
omgevingsdienst controleert of provinciale inrichtingen (zoals het groencomposteringsbedrijf) aan de 
wettelijke milieunormen voldoen. In november 2017 zijn twee klachten ontvangen over stankoverlast: 
door langdurige regenval is precolaatwater buiten het bassin terecht gekomen en veroorzaakte daarmee 
stank. Het bedrijf heeft maatregelen genomen door het water elders af te voeren en door het bassin 
goed af te dekken. De omgevingsdienst constateert dat het bedrijf weer aan de milieunormen voldoet.

In de nota van beantwoording zienswijzen zijn de milieuaspecten meer gedetaillerd behandeld.

4. Middelen
Alle kosten komen voor rekening van initiatiefnemers en zijn middels overeenkomsten verzekerd.
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5. Risico’s
De indieners van zienswijzen of hun gemachtigde kunnen bij de Raad van State beroep instellen.

6. Communicatie/Aanpak
De vaststelling van het bestemmingsplan door uw raad zal op de wet voorgeschreven wijze worden 
bekend gemaakt. Daarnaast zullen de indieners van zienswijzen over de genomen raadsbesluit in 
kennis worden gesteld.

7. Voorstel
Voorgesteld wordt om de zienswijzen van de indieners ontvankelijk en ongegrond te verklaren en 
het bestemmingsplan ‘Zonnekreekseweg 2’ (NL.IMR0.0851.bgBPzonnekrweg2-v001) ongewijzigd 
vast te stellen, overeenkomstig de bijbehorende verbeelding, toelichting, regels, bijlagen en nota 
van beantwoording zienswijzen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester

rngh, RA lelt, MBA
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