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Aan college en raad van de gemeente Steenbergen. 

Betreft: Van Merriënboer Constructie / Gemeente Steenbergen 

Zoals mondeling al toegelicht maken wij ons ernstige zorgen over het voornemen om op korte 

afstand van ons bedrijf een speelgelegenheid voor (jonge) kinderen te maken op het onbebouwde 

gedeelte van woonwijk Den Darink in Kruisland. Temeer, omdat jonge kinderen volgens diverse 

wetenschappelijke onderzoeken extra vatbaar zijn voor luchtvervuiling en wij met ons bedrijf op 

korte afstand een emissie hebben van vluchtige oplosmiddelen, lasrook en verharders. Dat klemt 

temeer, omdat onze regio al te oek staat als ee  va  de regio’s et de hoogste vervuili gsgraad i  
termen van luchtkwaliteit. 

Die mening wordt gedeeld door door de Koninklijke Metaal Unie en het VNO-NCW. Kortheidshalve 

wil ik u verwijzen naar de bijlage, waarin een en ander wordt bevestigd. 

Ook de kamer van koophandel onderschrijft dit standpunt en ontraadt u met klem om de 

speelvoorziening op de geprojecteerde plaats te realiseren. Zij attenderen erop dat, dat verven, 

vluchtige oplosmiddelen en verharders en lasrook via een afzuiginstallatie in de buitenlucht 

belanden. Daarom wordt op basis van de regels rond milieuzonering door het VNG een afstand voor 

geur, geluid en emissies van 100 meter aangehouden. Dit is gebaseerd op een milieucategorie 3.2 

bedrijf, zoals wij ook geregistreerd zijn. 

Deze stellingname wordt volledig onderschreven door het gerenommeerde ingenieurs- en 

adviesbureau Peutz uit Zoetermeer met vergaande expertise op het gebied van milieutechniek en 

ruimtelijke ordening. Zij komen tot de conclusie dat in milieuhygiënisch opzicht de totstandkoming 

van een speelvoorziening op de voorgestelde locatie moet worden ontraden. 

Daarnaast heeft Ondernemers Platform Steenbergen zich uitgesproken tegen deze plannen. Ook zij 

voorzien dat er problemen voor ons bedrijf gaan ontstaan. Daarom wordt ook van die zijde  expliciet 

gevraagd om af te zien van de projectie van de geplande activiteiten op basis van de omstandigheden 

zoals hierboven aangegeven. 

De gevoelige afstand naar ons bedrijf is destijds ook door de Raad van State bevestigd en daarom 

werd door diezelfde Raad van State een streep door het relevante bestemmingsplan gehaald. Nu 

wordt met een omweg alsnog een onaanvaardbare situatie geschapen – de facto in strijd met die 

gerechtelijke uitspraak – en daar maken wij ernstig bezwaar tegen. 

Naast de officiële normering voorzien wij ook dat gaandeweg de bewoners op basis van emoties en 

sentimenten gaan ageren tegen onze bedrijfsvoering, c.q. e issies e  gezo dheidsrisi o’s. Dat zal 
leiden tot een beperking van onze bedrijfsvoering met evidente financiële schade. 

Daarom is het niet wijs en dus hoogst onverstandig om zo dicht op ons bedrijf een voorziening te 

maken voor een kwetsbare als kinderen nu eenmaal zijn. Wij voelen ons daarbij uiteraard gesterkt 

door de hierboven genoemde instellingen en organisaties die in verschillende toonaarden het plan 

ontraden, t.w. Koninklijke Metaal Unie, VNO/NCW, ingenieurs en adviesbureau Peutz, Kamer van 



Koophandel en Ondernemers Platform Steenbergen, naast de feitelijke basisuitspraak van de Raad 

van State. 

Wij dringen er daarom met nadruk op aan om af te zien van de geplande (speel)voorzieningen achter 

ons bedrijf. 

Daarbij hebben wij uiteraard de bereidheid om samen met u naar een goed alternatief te zoeken en 

lijken er oplossingen geboden te kunnen worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Van Merriënboer Constructie 

 

Christ van Merriënboer 

 

 

 

 

  

  

 


