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Betreft: Van Merrienboer Constructie B.V. / milieuregels afvoer spuitcabine
 
Geachte heer, mevrouw,
 
Namens Van Merriënboer Constructie B.V het volgende.
 
Onlangs heeft het college het besluit genomen om het terrein ten noorden van het bedrijf van Van Merriënboer Constructie B.V. in te
richten als groeninrichting. Hiermee is het woningbouwplan dat in gezamenlijkheid met de gemeente Steenbergen is ontwikkeld niet meer
mogelijk. Dit brengt met zich mee dat de beoogde verplaatsing van Van Merriënboer Constructie B.V. op korte termijn ook niet meer
mogelijk is. De belangen van het bedrijf dreigen hiermee onevenredig zwaar te worden aangetast.
 
Om de ontwikkeling en levensvatbaarheid van het bedrijf niet te blokkeren, is het daarom noodzaak dat als alternatief de eerder
toegezegde ontsluitingsstrook gerealiseerd kan worden. Zie de bijgesloten brief, waarin een en ander expliciet door het college is verwoord.
Weliswaar dateert die toezegging van enige tijd geleden, de toen heersende omstandigheden zijn echter dezelfde gebleven. Sterker nog de
noodzaak wordt groter. Daarbij verwijs ik naar de gevoelige gezondheidsaspecten, zoals hieronder verwoord.
 
In de gedane toezegging is sprake van een strook met een diepte van 10-12m. Deze was gebaseerd op de afmetingen van de machines die
in die tijd gebruikelijk waren. Sindsdien heeft de schaalvergroting in de akkerbouw een grote vlucht genomen. Om vanuit de
bedrijfsgebouwen en het toegangspad op efficiënte wijze van de ontsluiting gebruik te kunnen maken, is het wenselijk de diepte van de
strook te vergroten. Een afstand van 15m zou voldoende zijn. Graag zouden wij van het college een aanbod ontvangen, waarin een
vraagprijs is opgenomen die overeenkomt met de gebruiksmogelijkheden van de ontsluitingsstrook. Het gebruik van de ontsluitingsstrook
is in overeenstemming met de bestemming die op dit terrein aanwezig is.
In geval van een honorering zal Van Merriënboer Constructie B.V. ook afzien van mogelijke planschade, nadeelcompensatie of mogelijk
andere civiele claims. Uiteraard op basis van de huidige positie en veronderstellingen.
 
Bij een ongewijzigde uitvoering van het plan dat wij op aanvraag hebben mogen ontvangen, voorzien wij bovendien de nodige problemen.
Zo is er een trapveld opgenomen, welke slechts van de achtergevel van het bedrijf gescheiden wordt door een plantenhaag. Zoals in het
verleden het geval was gaat onze achtergevel weer als voetbaldoel gebruikt worden. Dit geeft binnen de bedrijfsgebouwen een grote
geluidsoverlast en betekent een nog grotere beschadiging van de gevelbeplating dan nu al het geval is. Bovendien kan de jeugd zich nu
langdurig ophouden in een gebied wat zich direct onder de uitlaat van onze spuitcabine bevindt. Van Merriënboer Constructie B.V. heeft hier
al eerder aandacht voor gevraagd. Het op zo’n korte afstand van het emissiepunt van de spuitinrichting kinderen laten spelen brengt nou
eenmaal gezondheidsrisico’s met zich mee. Zij zijn zoals bekend aanzienlijk kwetsbaarder. Kinderen zijn gevoeliger aan luchtvervuiling dan
andere bevolkingsgroepen. Door hun ontwikkeling zijn hun luchtwegen kwetsbaarder en is hun afweermechanismen nog niet volledig
ontwikkeld. Daarenboven brengen ze vaak een groot deel van de dag door en door hun vele spel- en sportactiviteiten hebben ze vaak een
hogere ademhalingsfrequentie dan volwassenen. (Boesch et al.,2008) Volgens de WHO zijn kinderen extra kwetsbaar voor
luchtvervuiling. Door hun snellere ademhaling krijgen ze als gevolg hiervan meer vervuilde lucht binnen. Ongeveer 91% van de
wereldbevolking leeft in een omgeving die niet voldoet aan de eisen van de WHO voor de luchtkwaliteit. In deze casus in Kruisland
kunnen en moeten we dit voorkomen.
 
De ontsluitingsstrook kan zowel voor de voetbalschade en –overlast als voor de luchtkwaliteit een oplossing/verlichting betekenen. Behalve
als ontsluiting kan hij namelijk in deze ook dienen als bufferstrook. In de eerdere plannen is de gemeente al uitgegaan van een dergelijke
uitwerking en heeft dit bij brief van 10-03-1989 reeds kenbaar gemaakt. Aan deze toezegging willen wij de gemeente nu houden door de
grondprijs kenbaar te maken. Hierbij mag opgemerkt worden dat de bestemming ten tijde van de toezegging agrarisch was.
 
Omdat de uitvoering van de werkzaamheden al een aanvang heeft genomen, willen wij verzoeken om ons op zeer korte termijn een
voorstel te doen toekomen. In deze fase van de werkzaamheden is een aanpassing van de plannen nog redelijk eenvoudig.
 
Hopelijk wordt aldus een jarenlange discussie tussen gemeente en een MKB-bedrijf op een ordentelijke wijze afgerond op een wijze die
recht doet aan beider belang. Dit met de bereidheid dat ook publiekelijk uit te spreken.
 
Ondanks dat Van Merriënboer Constructie B.V. door de pers is benaderd om commentaar te geven op de ontwikkelingen, willen wij hier
voorlopig nog niet op in gaan. Wij geven er de voorkeur aan om partijen in de gelegenheid te stellen om in onderling overleg tot een
oplossing te komen.
 
Ik hoop spoedig van u te vernemen.
 



Met vriendelijke groet,
 
mr. J.M. (Johan) Smits
Adviseur bestuursrecht
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