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Inleiding 
Eind vorig jaar is de rapportage “Ontwikkeling milieustraat en gemeentewerf; Ontwikkelingsrichtingen” (10 december 
2018) opgesteld. In deze rapportage is de huidige situatie van de milieustraat en de gemeentewerf in Steenbergen in 
beeld gebracht en zijn scenario’s voor toekomst beschreven en beoordeeld. Als voorkeursscenario voor een 
toekomstbestendige ontwikkeling komt in deze rapportage naar voren om de milieustraat en gemeentewerf op de 
huidige locatie aan de Van Andelstraat te handhaven en de inrichting te optimaliseren (scenario 2). Om meer ruimte 
te creëren wordt aanbevolen de locatie uit te breiden met het perceel Renessestraat 1. Aanbevolen wordt om dit 
scenario verder uit te werken.  
In de rapportage worden tweetal aandachtspunten benoemd die bij de verdere uitwerking van het scenario belangrijk 
zijn. Het gaat hierbij om de mogelijke geluidsoverlast op de omgeving en de vergunningplicht als gevolg van het 
wijzigen van de inrichting. De uitkomsten van nadere concretisering van deze aandachtspunten kunnen in sterke mate 
bepalend zijn voor de scope van de verdere uitwerking van het voorkeursscenario. In memo 1 van 12-02-2019 hebben 
we derhalve geadviseerd, voordat tot het eigenlijke ontwerp- en realisatiefase wordt overgegaan, een tussenstap te 
maken waarin deze aandachtspunten nader worden onderzocht. Het gaat hierbij om: 

1. Een akoestisch onderzoek om de mogelijke geluidsoverlast op de omgeving en de mogelijk aanvullende 
geluidswerende maatregelen te bepalen; 

2. Een verkenning van de gevolgen van de wijziging van de inrichting op de vergunningen. 

Het bovengenoemde onderzoek en de verkenning zijn inmiddels uitgevoerd. In deze advies notitie (2) worden de 
bevindingen weergegeven. 

Akoestisch onderzoek 
Geluidsoverlast van de milieustraat op de omgeving is in het verleden een belangrijk knelpunt geweest. Op basis van 
een actueel akoestisch onderzoek kan worden vastgesteld of aan de vigerende geluidgrenswaarden kan worden 
voldaan en zo niet wat de precieze veroorzakers zijn van (eventuele) overschrijdingen en welke oplossingsrichtingen 
hiervoor denkbaar zijn. 
Om overeenstemming te krijgen over de uitgangspunten is een ‘uitgangspunten notitie’ opgesteld en samen met de 
gemeente Steenbergen vastgesteld. Op basis van het nieuwe inrichtingsplan, aangepast uitgangspunten en het  
(optioneel) toepassen van een rollpacker zijn geluidsberekeningen gemaakt. Het concept rapport is beoordeeld door 
zowel de gemeente Steenbergen als Omgevingsdienst West en Midden Brabant (OWMB). De conclusie van het 
uitgevoerde onderzoek dat voor alle immissiepunten kan worden voldaan aan het gesteld toetsingskader. Het rapport 
met kenmerk 0431367.100 d.d. 28-08-2019 is als bijlage opgenomen. 
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Verkenning vergunningen 
De herinrichting van de milieustraat en gemeentewerf leidt tot een wijziging van de begrenzing tussen de milieustraat 
en de gemeentewerf. Dit betekent dat: 

 gemeentewerf: moet de aanpassing van de inrichting melden bij het bevoegd gezag (gemeente) op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 milieustraat: moet de aanpassing van de inrichting en eventuele wijziging/uitbreiding van activiteiten 
aanvragen (vergunning) bij het bevoegd gezag (provincie) op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.  

In augustus 2019 heeft er een verkennend gesprek plaats gevonden tussen Anteagroup en Omgevingsdienst OMWB. 
Hieronder de resultaten van dit gesprek: 

 Voor de wijziging van de inrichting dient een veranderingsvergunning te worden aangevraagd ingevolge de 
Wabo, onderdeel milieu.  De inrichting blijft vooralsnog een type C inrichting met een IPPC installatie; 
Het betreft een uitgebreide procedure.(26 weken). De inrichtingsgrens wijzigt en zullen voorschriften uit 
onderliggende vergunning aangepast moeten worden. 

 Er dient een berekening te worden uitgevoerd inzake PAS (stikstofdepositie) in het kader van de Wet 
Natuurbescherming (deze is aangehaakt aan de WABO); Wanneer hieruit volgt dat er effecten zijn te 
verwachten op Natura 2000 gebieden, dan zal hiervoor een vergunning aangevraagd moeten worden.  
In de vergunning van 28-09-2007 staat vermeld dat de inrichting t.o.v. 2004 qua emissies van fijnstof en NO2

niet uitbreidt. Er is geen toename van op- en overslag en transportbewegingen. In dit geval zijn de emissies in 
2005 gelijk aan de emissies, zoals opgenomen in de vergunning van 2002/2007. Ten opzichte van de vigerende 
vergunning 2007, wijzigt in de nieuwe aanvraag het volgende: 

Er is dus sprake van een afname van de stikstofdepositie t.o.v. het jaar 2005. In het geval er in deze periode 
geen emitterende installaties zijn bijgekomen. Als er een afname is kan er een verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb) worden afgegeven en de Wabo-vergunning worden verleend. Op dit moment is er 
landelijk nog veel onduidelijkheid omtrent dit onderwerp.  

 Er dient een nul-situatie bodemonderzoek te worden uitgevoerd t.p.v. de uitbreiding van het perron; een 
onderzoeksvoorstel wordt voor uitvoering aan OMWB ter beoordeling voorgelegd. 

 Waar nodig dienen er bodem beschermende voorzieningen te worden aangebracht. Hiervoor dient te 
worden voldaan aan de eisen van het Activiteitenbesluit Milieubeheer. 

 Voor de bouwactiviteiten dient een aanvraag WABO- bouwen te worden gedaan, procedure 8 weken. Deze 
aanvraag is of gefaseerd met milieu ( doorloopt dan de verkort uitgebreide procedure), of hij loopt mee in de 
uitgebreide procedure (milieu) 

 Voor de wijziging van de inrichtingsgrens van de gemeentewerf dient een melding te worden gedaan op 
grond het Activiteitenbesluit Milieubeheer. 

Concluderend: De voorgenomen aanpassing van de inrichting lijkt vergunbaar. De omgevingsdienst doet daar, in deze 
fase, geen harde toezeggingen in..

Aanvraag 2019 

5 vrachtwagens/dag minder (i.v.m. komst perscontainer) 

35 personenauto’s/dag minder (mede i.v.m. sluiting 
avondopenstelling) 
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Vervolgstappen 
Na bestuurlijke besluitvorming kunnen de volgende stappen worden gezet. Het gaat hierbij op hoofdlijnen om de 
volgende fasen: 

1. De voorbereidingsfase: In deze fase vinden plaats: de terreinopname, een verkennend bodemonderzoek ter 
plaatse van uitbreiding en sloop, de bouwkundige en W+E opname van de aan te passen gebouwen (zowel de 
gemeentewerf als de loods op Renessestraat 1) en het opstellen van een definitief Programma van Eisen. 
Met betrekking tot de herinrichting van milieustraat en gemeentewerf is hiervoor de opgestelde rapportage 
met het vlekkenplan richtinggevend. Voor de gebouwen is een nadere uitwerking noodzakelijk. 

2. De ontwerpfase: In deze fase wordt het vlekkenplan uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp (VO) en worden 
op basis van dit VO budgetramingen opgesteld. Ook worden de mogelijke fasering van de uitvoering en de 
tijdelijke maatregelen om de dienstverlening op peil te houden in beeld gebracht. Na ambtelijke 
voorbereiding vindt hierover bestuurlijke besluitvorming door college en gemeenteraad plaats. Na deze 
goedkeuring wordt het VO uitgewerkt in een Definitief Ontwerp, budgetramingen en tekeningen

3. De vergunningenfase: 
Als het ontwerp is vastgesteld kan het vergunningentraject worden opgestart. In overleg met de OMWB zal 
worden vastgesteld welke documenten en onderzoeken er nodig zijn om de aanvraag voor de 
veranderingsvergunning op te starten (uitgebreide procedure). De overige vergunningen kunnen gedurende 
het proces worden aangevraagd als het ontwerp daarvoor voldoende informatie voor biedt. 

4. De aanbestedingsfase: Na de contractkeuze worden in deze fase de aanbestedingsdocumenten opgesteld en 
vindt de aanbesteding en de uiteindelijke gunning plaats. Parallel hieraan loopt het vergunningentraject voor 
de Omgevingsvergunning en de revisievergunning Wet Milieubeheer.

5. Realisatiefase: In deze fase vindt na de voorbereiding door de aannemer de daadwerkelijke realisatie plaats. 
De doorlooptijd is in sterke mate afhankelijk van de eerder gekozen fasering.

Globale procesplanning 
In het onderstaande schema staat een globale procesplanning. 

Globale procesplanning vervolgfase 

Bij het opstellen de globale procesplanning is uitgegaan van een doorlopend planproces waarin op twee momenten 
bestuurlijke besluitvorming door college en gemeenteraad plaatsvindt, te weten het besluit over de 
ontwikkelingsrichting en het besluit over het Voorlopig Ontwerp en het bijbehorende budget. Wanneer op andere 
momenten bijv. na het opstellen van het Definitief Ontwerp of bij de Contractkeuze ook besluitvorming door college 
en gemeenteraad plaats moet vinden, neemt de doorlooptijd per besluitmoment met ca. twee maanden toe. 
Op basis van de huidige informatie kan de herinrichting van de milieustraat in het 1e kwartaal van 2021 plaats vinden. 

Planning 2019 2020
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     vakantieperiode

Onderzoek PAS (Wet natuurbescherming)

Bestuurlijke besluitvorming

Voorbereidingsfase

Ontwerpfase inclusief bestuurlijke besluitvorming

Vergunningen

Aanbestedingsfase

Realisatiefase START 1E KWARTAAL 2021 =>>


