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Aan de raad,

1. Inleiding
Zoals bekend is er in de afgelopen periode een aantal toekomstscenario's onderzocht voor de 
milieustraat/gemeentewerf. Op 2 april 2019 hebben wij in principe gekozen voor het 
voorkeurscenario 2 (uitbreiden bestaande locatie met Renessestraat 1 en optimalisatie). Inmiddels 
zijn de benodigde aanvullende onderzoeken uitgevoerd waarbij het de verwachting is dat het 
gekozen voorkeurscenario uitvoerbaar is. Met dit voorstel wordt u geïnformeerd over deze 
onderzoeksresultaten en wordt u geadviseerd in te stemmen met het voorkeurscenario 2 
(uitbreiden bestaande locatie met Renessestraat 1 en optimalisatie).

2. Achtergrond
Aansluitend op het door de gemeenteraad vastgestelde "Beleidsplan VANG 2016-2020" is er een , 
toekomstgericht onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke Milieustraat in Steenbergen. Lopende 
het onderzoek is in het coalitieakkoord 2018-2022 opgenomen dat de milieustraat uitgebreid dient 
te worden op de huidige locatie. Op basis van 5 scenario's hebben wij op 2 april 2019 een richting 
bepaald voor de gewenste toekomstige ontwikkeling. Wij hebben daarbij in principe gekozen voor 
het voorkeurscenario 2. Dit scenario scoort het beste in de beoordeling en kent geen structurele 
nadelen. Het scenario maakt voor de komende járen een toekomstbestendige milieustraat en 
gemeentewerf mogelijk. Bovendien hoeft de boekwaarde die nog op de bestaande voorzieningen 
rust, niet versneld afgeschreven te worden.
Een definitieve keuze voor dit scenario kan worden gemaakt als aanvullend onderzoek, op het 
gebied van geluid en de vergunningsplicht als gevolg van het wijzigen van de inrichting, duidelijkheid 
geeft over de uitvoerbaarheid van het voorkeursscenario. Inmiddels zijn de benodigde onderzoeken 
uitgevoerd en de verwachting is dat het voorkeurscenario uitvoerbaar is.

In april 2019 is de gemeenteraad uitgebreid op de hoogte gebracht van het onderzoeksrapport en 
het door ons gekozen voorkeursscenario. In mei 2019 is met een vertegenwoordiging van uw raad 
afgesproken dat in het verdere besluitvormingstraject een werkbezoek zal worden ingepland bij de 
milieustraat/gemeentewerf. Dit bezoek heeft inmiddels plaatsgevonden op zaterdag 16 november 
om 09.00 uur.
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Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar bijgevoegd onderzoeksrapport "ontwikkeling 
milieustraat en gemeentewerf" d.d. december 2018, de besluitvorming van april 2019 en de 
resultaten van het vervolgonderzoek welke als bijlage bij dit voorstel zijn gevoegd.

3. Overwegingen.

3.1. Inrichtingstoets.
Het voorkeurscenario 2 is uitgewerkt in een vlekkenplan waaruit blijkt dat dit scenario voldoende 
ruimte en flexibiliteit kent om in te spelen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. De kosten van 
dit scenario worden globaal geraamd op circa 1 miljoen euro. In dit bedrag is een percentage van 
507o onvoorzien opgenomen en 150Zo voor duurzaamheidmaatregelen, zoals zonnepanelen, 
hergebruik materialen e.d. Het scenario biedt mogelijkheden voor een gefaseerde uitvoering waarbij 
natuurlijke momenten worden aangegrepen voor (vervangings) investeringen en groot onderhoud 
waardoor de kosten over meerdere járen verdeeld kunnen worden. Aandachtspunt bij de verdere 
uitwerking zijn de tijdelijke maatregelen tijdens de uitvoering die noodzakelijk zijn om de 
dienstverlening op peil te houden. Overigens is al in september 2018 de locatie Renessestraat 1 
aangekocht, vanwege de strategische ligging ten opzichte van de milieustraat. Deze locatie is 
aangekocht omdat deze kans op dat moment voorbij kwam

3.2. Resultaten aanvullend onderzoek (notitie Antea 4-09-2019)
Zoals aangegeven moest aanvullend onderzoek, naar mogelijke geluidsoverlast op de omgeving en 
de vergunningsplicht als gevolg van het wijzigen van de inrichting, uitsluitsel geven of het 
voorkeursscenario uitvoerbaar is. De resultaten zijn als volgt:

3.2.1 Akoestisch onderzoek.
Op basis van het nieuwe inrichtingsplan, aangepaste uitgangspunten en het (optioneel) toepassen 
van een Rollpacker (afvalverdichter in containers)) zijn geluidsberekeningen gemaakt. Vastgesteld is 
dat de voorgenomen wijzigingen conform scenario 2 geen negatieve invloed hebben op de 
omgeving en passen binnen het toetsingskader.

3.2.2. Verkenning vergunningen:
Voor de wijziging van de inrichting dient een veranderingsvergunning te worden aangevraagd. 
Onderdeel hiervan is dat er een berekening dient te worden uitgevoerd inzake Pas 
(stikstofdepositie). Er is een afname van de stikstof depositie ten opzichte van de vergunde situatie 
en de voorgenomen aanpassing van de inrichting lijkt vergunbaar. Omdat er echter landelijk veel 
onduidelijkheid is omtrent dit onderwerp doet de omgevingsdienst hier op dit moment geen harde 
toezegging in.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar bijgevoegde adviesnota van Antea d.d. 4-09- 
2019 met akoestisch onderzoek.

3.3. Overige ontwikkelingen:

3.3.1 Energieneutraliteit gemeentelijke objecten.
In de beleidsagenda is opgenomen dat in 2020 de gemeentelijke objecten onderzocht zullen worden 
op energieneutraliteit. Ook de gemeentewerkplaats en de gebouwtjes op de milieustraat maken 
onderdeel uit van dit onderzoek. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten zullen er voor de nabije 
toekomst ambities bepaald moeten worden voor het totale gebouwenbestand.
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Deze ambities dienen een vertaling te krijgen in een meerjarenplanning. Met een keuze voor 
scenario 2 kunnen toekomstige ambities naadloos ingepast worden. Gereserveerde 
vervangingsinvesteringen kunnen gericht ingezet worden voor het gebouwenbestand waar 
inmiddels ook de loods Renessestraat 1 onderdeel van uit maakt.

3.3.2. Raadsmotie Mobil-Jumbo november 2018.
Via een aangenomen motie van de WD is het college opgedragen de mogelijkheden te 
onderzoeken voor het toepassen van een Mobil-Jumbo (rollpacker). Dit betreft een machine welke 
ingezet kan worden voor het verdichten van de Ínhoud van de vuilcontainers met als doel een 
besparing te behalen op de transportkosten. Onafhankelijk van het wel of niet toepassen ervan 
hebben wij in het akoestisch onderzoek rekening gehouden met het inzetten van een dergelijke 
machine. Er is echter een onderzoek uitgevoerd naar de exploitatievoordelen van een dergelijke 
machine. De toepassingsmogelijkheden zijn beperkt tot de volgende afvalstromen: B-hout, C-hout, 
Metaal en groenafval. Op basis van de omvang van deze afvalstromen is berekend wat het voordeel 
zou kunnen zijn per jaar als een dergelijke machine zou worden ingezet. Uiteindelijk komt dit neer 
op een geschat jaarlijks voordeel van C 7.500,- Als daar tegenover wordt gezet dat de kosten voor de 
aanschaf van een rollpacker C 90.000,- a C 100.000,- met een afschrijvingstermijn van 8 jaar dan 
leert een eenvoudige rekensom dat het voor onze gemeente niet efficiënt is om een rollpacker in te 
zetten. De berekening is als bijlage toegevoegd.

3.3.3. Evaluatie omgekeerd inzamelen
Deze evaluatie wordt in het 4e kwartaal 2019 uitgevoerd. Uiteraard ligt hier een duidelijke relatie met 
de milieustraat. Vast staat dat er nu al enkele quick-wins uit naar voren komen zoals onder andere 
het verbeteren van de toegangscontrole. Zodra het voorkeurscenario wordt vastgesteld kunnen de 
maatregelen (aanbrengen slagboom en toegangspasjes) naadloos ingepast worden op de 
toekomstige situatie. In de evaluatienota zal daar uitgebreid op terug gekomen worden.

3.4. Vervolgtraject
Gezien het complexe voorbereidingstraject is het gewenst om Antea in te schakelen voor het 
begeleiden van het vervolgtraject. Na bestuurlijke besluitvorming kunnen de volgende stappen 
gezet worden. Het gaat hierbij op hoofdlijnen om de volgende fasen:

A. De voorbereidingsfase: In deze fase vinden plaats: de terreinopname, een verkennend 
bodemonderzoek ter plaatse van uitbreiding en sloop, de bouwkundige en Werktuigbouw en Electra 
(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.

B. 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 goedkeuring en beschikbaarstellen van de benodigde financiële 
middelen wordt het VO uitgewerkt in een Definitief Ontwerp, budgetramingen en tekeningen.

C. 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
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voor de veranderingsvergunning op te starten (uitgebreide procedure). De overige vergunningen 
kunnen gedurende het proces worden aangevraagd als het ontwerp daar voldoende informatie 
voor biedt.

D. 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.

E. 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. Met als uitgangspunt 
dat er in december 2019 besluitvorming plaatsvindt over de voorgestelde ontwikkelingsrichting zal 
het gehele voorbereidingsproces ruim een jaar in beslag nemen. Verwacht wordt dat uiterlijk in het 
2e kwartaal 2021 gestart kan worden met de uitvoering. Uiteraard betekent dit niet dat alles stil 
komt te liggen. Als de ontwikkelingsrichting bekend is dan kunnen quick-wins snel ingepast worden 
(toegangscontrole etc.).

4. Middelen
In de rapportage "ontwikkeling milieustraat en gemeentewerf' van Antea Group d.d. december 2018 
worden de kosten van het voorkeurscenario 2 globaal geraamd op circa 1 miljoen euro.

Voor de eventuele dekking is in de vertaling van het raadprogramma Gewoon Samen Doen! van de 
programmabegroting 2019 rekening gehouden met een "mogelijke" investeringsruimte van 
C 750.000. De dekking van de overige C 250.000 is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek 
milieustraat en de koers die daarop zal worden afgestemd.

Gereserveerd is via de voorziening onderhoud gebouwen voor het verbeteren van de 
beheerdersruimte milieustraat een bedrag van C 65.549,- (De voorziening onderhoud gebouwen 
zal per 31 -12-2019 overgaan in een bestemmingsreserve "onderhoud accommodaties").

Verder is op de investeringstaat 2023 voor het vervangen van de voormalige provincieloods 
(opstallen gem. werkplaats) C 143.250.- opgenomen. Uitgangspunt is dat deze middelen ingezet 
worden voor het verbeteren van de loods Renessestraat 1.

Voorbereidingsbudget.
Voor de verdere voorbereiding t/m het voorlopig ontwerp zijn in de begroting 2019 nog voldoende 
middelen beschikbaar. Deze budgetten kunnen echter nog niet gebruikt worden omdat het 
jaarrekeningsaldo 2019 nog niet bekend is. Voorgesteld wordt een voorbereidingsbudget 2020 
beschikbaar te stellen van C 60.000,-. Bij de afronding van de voorbereiding zullen wij een definitief 
voorstel doen ten aanzien van de financiële dekking. Het voorbereidingsbudget is te dekken uit het 
positief begrotingsresultaat 2020.

5. Risico's
Uitgangspunt is dat scenario 2 uitvoerbaar is. Door de landelijke discussie over de stikstofnorm is 
het hele vergunningstraject wel behoorlijk intensief met mogelijk vertraging in de besluitvorming 
van de vergunningverlening.
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6. Communicatie/Aanpak
Zoals aangegeven is de gemeenteraad op 16 november uitgebreid geïnformeerd over de 
onderzoeksresultaten en het verder te doorlopen vervolgtraject.

7. Voorstel
1. kennisnemen van de aanvullende onderzoekresultaten herinrichting milieustraat conform 
adviesnota Antea d.d. 4 september 2019.
2. In te stemmen met het verder uitwerken van scenario 2 en nadere uitwerking afwachten.
3. Een voorbereidingsbudget beschikbaar stellen van C 60.000,- Het voorbereidingsbudget voorlopig 
te dekken uit het positief begrotingsresultaat 2020.
4. Kennis nemen van de onderzoeksresultaten naar een eventuele toepassing van een rollpacker.

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