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Steenbergen, 26 oktober 2015

Geachte heer/mevrouw,
Op 21 augustus 2015 ontvingen wij uw melding in het kader van het Activiteitenbesluit.
Deze melding heeft betrekking op de oprichting van een glastuinbouwbedrijf voor de teelt
van tomaten op substraat in een kas met behulp van assimilatiebelichting aan de
Willemspolderweg 2 te Dinteloord. Via deze brief stellen wij u op de hoogte over de
beoordeling van de door u gedane melding. Daarnaast geven wij u via deze brief de
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen ons voornemen om
maatwerkvoorschriften op te leggen.
Beoordeling melding
De overgelegde gegevens zijn voldoende gebleken om een goede beoordeling te
kunnen maken. Geconstateerd is dat de melding akkoord kan worden bevonden.
De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit.

Publicatie
Van de melding wordt binnenkort een kennisgeving gepubliceerd op onze gemeentelijke
website (www.gemeente-steenbergen.nl). De melding heeft slechts een informatief
karakter. Er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend
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Uit de melding blijkt dat binnen de inrichting activiteiten plaatsvinden die een bepaalde
lichthinder met zich mee brengen. Hoeveel procent de lichtuitstraling vanaf een
bepaalde afstand tot de inrichting mag zijn is opgenomen in het maatwerkvoorschrift
belichting en is als bijlage bij deze brief opgenomen,
Tevens blijkt uit de melding dat binnen de inrichting activiteiten plaatsvinden die
afvalwaterstromen opleveren. Op welke manier welke afvalwaterstroom afgevoerd
moet worden zal tevens worden opgenomen een maatwerkvoorschrift ‘riolering’. Dit
voorschrift zal op een later moment aan u kenbaar worden gemaakt.
De inrichting kan alleen voldoen aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit als
de inrichting in werking is in overeenstemming met de in de melding aangegeven
randvoorwaarden. Het is daarom noodzakelijk om op grond van het Activiteitenbesluit
maatwerkvoorschriften te stellen. Bij het stellen van deze maatwerkvoorschriften is
aansluiting gezocht bij en rekening gehouden met de bij de melding overgelegde
gegevens.
Voornemen opleggen maatwerkvoorschrift belichting
Wij zijn op grond van artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer, juncto
artikel 2.1, vierde lid, en artikel 2.20, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit voornemens
om de in de bijlage opgenomen maatwerkvoorschriften vast te stellen en deze te
hangen aan de geaccepteerde melding in het kader van het Activiteitenbesluit.
Zienswijze
Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij u hierbij in de
gelegenheid om, binnen een termijn van twee weken na verzenddatum van deze brief
(9 november 2015), uw zienswijze omtrent ons voornemen kenbaar te maken. Na afloop
van deze termijn zal, met inachtneming van de eventueel door u ingediende zienswijzen,
een definitief besluit worden genomen omtrent het stellen van de maatwerkvoorschriften.
Tegen dit definitieve besluit kunt u, indien gewenst, bezwaar en beroep instellen.
Tot slot
Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen contact
met mij opnemen. Dit kan via telefoonnummer 0167-54 34 26.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

A.C. Ferket-van Ooi
Medewerkster Publiekszaken/vergunningen
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MAATWERKVOORSCHRIFT ASSIMILATIEBELICHTING GLASTUINBOUW GEBIED
AGRO- EN FOODCLUSTER NIEUW PRINSENLAND
1.
In tegenstelling tot het gestelde in artikel 3.59 van het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer is vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van
zonsopgang de gevel van een permanente opstand van glas of kunststof waarin
assimilatiebelichting wordt toegepast, afgeschermd met materiaal dat 100% lichtwerend is.
Dit gebeurt op zodanige wijze dat de lichtuitstraling op een afstand van ten hoogste 10
meter van die gevel met ten minste 95% wordt gereduceerd en de gebruikte lampen buiten
de inrichting niet zichtbaar zijn.
2
Indien assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux wordt
toegepast, is, in tegenstelling tot het gestelde in artikel 3.58 van het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer, in een permanente opstand van glas of kunststof als
bedoeld in artikel 3.56 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer:
a.
gedurende de donkerteperiode die toepassing niet toegestaan, tenzij de
bovenzijde op een zodanige wijze is afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten
minste 98% wordt gereduceerd, en;
b.
gedurende de nanacht die toepassing niet toegestaan, tenzij de bovenzijde op een
zodanige wijze is afgeschermd dat de oppervlakte van de kier in het lichtscherm
ten hoogste 5% van de oppervlakte van het teeltoppervlak bedraagt dat wordt
belicht;
c.
het gestelde onder sub b is niet van toepassing mits de inrichtinghouder, door
middel van een daartoe afgegeven verklaring van de
Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij of diens rechtsopvolger, kan aantonen dat ten
aanzien van het kieren voor elk procentpunt boven de 5% elders in het gebied van
het AFC Nieuw Prinsenland een corresponderend oppervlakte mogelijk
teeltoppervlak niet belicht wordt, zodat in het gebied in zijn totaliteit nooit meer dan
5% van 220 ha netto glas gekierd wordt in de nanacht. Binnen het bedrijf mag,
onder deze voorwaarde, tot maximaal 25% van het teeltoppervlak gekierd worden
in de nanacht.
Het berekenen van het corresponderend teeltoppervlak gaat als volgt:
# Rekenvoorbeeld uitwisseling kierrechten
2
Tuinder A heeft 10.000 m belicht teeltoppervlak. Hij mag volgens het PIP
2
maximaal 5% = 500 m kieroppervlakte hebben. Via een verklaring van de
Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij of diens rechtsopvolger heeft hij 5% meer ruimte
2
gekregen = 500 m extra.
2

Een ander perceel op het AFC Nieuw Prinsenland mag dan 500 m minder kieren, wat
2
2
correspondeert met 10.000 m teeltoppervlak die niet belicht wordt of op 10.000 m geen
2
gebruik maakt van kieren of 10.000 m nog niet in gebruik is voor glastuinbouw.
2

Uitgaande van maximaal 220 ha teeltoppervlak (= 2.200.000 m ) op het
2
AFC Nieuw Prinsenland Glastuinbouw kan in het gebied maximaal 110.000 m kierruimte
benut worden.

