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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Evaluatie bestemmingsplan 'Zonnekreekseweg 2'

Steenbergen; 17 maart 2020

Aan de Raad,

Op de locatie Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen is sinds járen een groencomposteringsbedrijf 
gevestigd. In de besluitvormende raadsvergadering van 27 juni 2019 heeft uw raad het 
bestemmingsplan 'Zonnekreekseweg 2' vastgesteld. Daarmee is de bestaande situatie van het 
bedrijf planologisch verankerd.

Voorafgaand aan de vaststelling heeft het groencomposteringsbedrijf met omwonenden een 
mediationtraject doorlopen, waarbij tussen de partijen afspraken zijn gemaakt om hinder vanuit 
het bedrijf naar de omgeving zoveel als mogelijk te beperken en te voorkomen. De wethouder heeft 
een evaluatie hieromtrent toegezegd.

Op 17 februari 2020 waren alle partijen op het gemeentehuis aanwezig geweest om gezamenlijk een 
evaluatiegesprek te houden, in het bijzijn van de wethouder. In essentie wordt opgemerkt dat de 
afspraken over het algemeen goed blijken te werken en dat er vertrouwen is. Dit is een waardevolle 
basis is voor een goede nabuurschap.
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Het volledig voorkomen van hinder is niet mogelijk. Het komt incidentieel voor dat vrachtwagens 
niet op de afgesproken route rijden en dat bij extreem weer overlast bij de omgeving optreedt. 
Belangrijk is dat deze incidenten door het laagdrempelig contact worden opgelost en daarbij steeds 
wordt nagegaan hoe dit voor een volgende keer kan worden verbeterd.

Zo is de inbreng van omwonenden gebruikt bij de uitvoering van de landschappelijke inpassing van 
het bedrijf, waardoor de leefomgeving verder wordt verbeterd. De landschappelijke inpassing 
nadert eind maart zijn voltooiing. Er heeft enige vertraging opgetreden, hetgeen verband houdt met 
de landelijke problemen rondom PFAS: gronden mochten niet worden vervoerd.

De partijen hebben uitgesproken om het gebruik van de whatsappgroep te continueren en om 
periodiek met elkaar om tafel te zitten. Op deze wijze worden prangende zaken enerzijds snel 
aangekaart en anderzijds worden structurele zaken rustig besproken. De partijen hebben 
aangegeven dat de gemeente daar niet bij aanwezig hoeft te zijn.

Tot slot is in het kader van het GWP bij de wethouder aandacht gevraagd voor een goede 
ontsluiting voor het vrachtverkeer van en naar de A4, het leggen van grasbetontegels naast de 
wegen (zoals dat in de gemeente Bergen op Zoom is geregeld en goed werkt), het stoppen van
het storten van granulaat naast de wegen (omdat dit niet werkt en in de sloot terecht komt).

Hoogachtend, Z j
burgemeester en wethouders van. Steenbergen, 
de secretaris, de burġęmeeste

M.J.P. de Jon
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