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Beste mevrouw Govers - Gabriels,
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede.
Vragen
1. Bent u op de hoogte gesteld van de plannen van Attero, hetzij door Attero zelf, hetzij door anderen en zo ja
wanneer?
Antwoord:
Eind maart 2019 heeft Attero ons op de hoogte gebracht dat zij plannen heeft voor de locatie Kragge 2. Sindsdien zijn
enkele ambtelijk oriënterende gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van Attero als ook met een
vertegenwoordiging van de provincie. Begin december 2019 heeft Attero een formeel principeverzoek voor haar
plannen ingediend. Het principeverzoek wordt nu via het reguliere intakeproces behandeld. Dit houdt in dat de plannen
ambtelijk integraal worden beoordeeld en er een advies wordt opgesteld. Vervolgens zal over de plannen, inclusief
eventuele consequenties, een bestuurlijk standpunt ingenomen worden.
2. Ziet u, onder verwijzing naar het economische belang voor onze regio, aanleiding om met Attero in gesprek te gaan?
Zo neen, waarom niet?
Antwoord:
Ja, gezien er naast het economisch belang ook kansen (synergiemogelijkheden) voor Bergen op Zoom liggen. Hierbij
kan gedacht worden aan de verplaatsing van de milieustraat.
3. Onderschrijft u het belang om over dergelijke gemeentegrenzen-overschrijdende activiteiten, met uw collega uit
Netwerkstad Roosendaal in gesprek te gaan over de mogelijk (nadelige) gevolgen van vestiging zo dicht tegen de
gemeentegrens aan? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u ons hierover informeren?
Antwoord:
Bij ontwikkelingen die plaatsvinden nabij de gemeentegrenzen wordt het belang onderschreven om dit ook met de
betreffende buurgemeente te bespreken. In dit geval heeft Attero zelf het initiatief genomen en haar plannen kenbaar
gemaakt bij de gemeente Roosendaal. Of er sprake zal zijn van nadelige gevolgen die ook (gemeente)
grensoverschrijdend zijn, is op dit moment nog niet bekend. Hier moet nog nader onderzoek naar worden verricht.
4. In het verleden heeft de gemeente Bergen op Zoom zich verzet tegen uitbreidingsplannen van een andere (afval- of
mest)verwerker. Welke argumenten heeft u om Attero dan wel alle ruimte te geven? Graag een toelichting.

Antwoord:
De argumentatie om niet in te stemmen met de uitbreiding van de andere verwerker (zijnde “Biomoer") richtte zich met
name op de locatie van het bedrijf; gelegen in het Halsters Laag omsloten door het Natuurnetwerk Brabant (NNB),
slechts door plattelandswegen ontsloten en op de schaalgrootte van het bedrijf. De locatie en de intenties van het
initiatief van Attero zijn hier niet mee te vergelijken.
De plannen van Attero zijn nog in het stadium van principeverzoek en moeten nog ambtelijk integraal worden
beoordeeld. Vervolgens zal over de plannen, inclusief eventuele consequenties, een bestuurlijk standpunt ingenomen
moeten worden.
5. Welke mogelijkheden ziet u om de vestiging van de afvalverwerkingsfabriek toe te staan?
Antwoord:
De locatie Kragge II heeft potentie vanwege de beschikbare ruimte, de gunstige ligging in de regio/verzorgingsgebied
en de synergiemogelijkheden met de gemeentelijke milieustraat. Bovendien zijn er in de omgeving meer bedrijfsmatige
activiteiten in de afval- en recycling sector aanwezig en is de locatie goed bereikbaar middels de nabij gelegen op- en
afrit van de snelweg. De locatie is daarnaast reeds vergund voor afvalverwerking en heeft in het vigerende
bestemmingsplan de juiste bestemming. Het initiatief vraagt echter wel een correctie van het bestemmingsplan ten
aanzien van de bouwmassa ter plaatse.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met E.D. de Vis, bereikbaar
via telefoonnummer 0164-277000.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
namens het college,

