
Schriftelijke vraag    Gesteld door: 

VVD
Datum 24 januari 2020
Onderwerp GFT-afval naar de Kragge
Portefeuillehouder Wethouder C.A. (Cees) Lok
Overige betrokken 
portefeuillehouder(s)

Wethouder drs. C.F.G.R. (Klaar) Koenraad

De fractie heeft de volgende vragen:

Op 17 december werd in BN/De stem bericht over de plannen van Attero om in Bergen op Zoom een 
GFT- afvalverwerkingsinstallatie te plaatsen (zie :https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/de-
kragge-ii-in-bergen-op-zoom-in-beeld-om-gft-afval-te-verwerken~ac8f69e0).

Deze berichtgeving leidt tot onrust bij de inwoners van Heerle, het gebied van De Kragge II ligt 
immers onder de rook van dit dorp. De inwoners vrezen stankoverlast en toenemende verkeersdruk 
op de toch al overvolle A58. Sluipverkeer via het dorp is niet onwaarschijnlijk.

Daarnaast wil de VVD wijzen op de enorme impact op de samenleving indien een dergelijke 
afvalverwerkingsfabriek in de regio zou komen; als de plannen zouden worden doorgezet zal dit, in 
het kader van de PAS-normen, ten koste gaan van ruimte voor mobiliteit, landbouw en woningen. Dit 
gaat niet alleen de gemeente Bergen op Zoom aan, dit kan ook onze gemeente hard raken.

Dit leidt voor de VVD tot de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte gesteld van de plannen van Attero, hetzij door Attero zelf, hetzij door de 
gemeente Bergen op Zoom, zo ja wanneer ?

2. Ziet u, onder verwijzing naar het economische belang voor onze regio, aanleiding om met 
Attero in gesprek te gaan ? Zo neen, waarom niet ?

3. Bent u bereid om met uw collega uit Bergen op Zoom in gesprek te gaan over de mogelijk 
nadelige gevolgen van vestiging zo dicht tegen onze gemeentegrens aan ? Zo neen, waarom 
niet ? Zo ja, kunt u ons hierover informeren?

4. In het verleden heeft de gemeente Bergen Op Zoom zich verzet tegen uitbreidingsplannen van 
een andere afvalverwerker. Bent u bekend met moverende argumenten om Attero dan wel alle 
ruimte te geven ? Graag een toelichting.

5. Ziet u mogelijkheden om de vestiging van de afvalverwerkingsfabriek tegen te houden?
6. Bent u bereid, rekening houdend met de belangen van de inwoners van onze gemeente, alles 

in het werk te stellen om de komst van de afvalverwerkingsfabriek tegen te houden en aan 
welke acties denkt u hierbij ?

Namens de fractie van VVD, 
Sanneke Vermeulen en Anneke Eyck
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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Attero heeft het principeverzoek voor de realisatie van het project Greenfield, zijnde een 
vergistings- en composteerinstallatie binnen haar locatie aan de Moerstraat 25, ook bekend als 
Kragge II, op 28 november 2019 bij de gemeente Bergen op Zoom ingediend. Hiervan zijn wij 
op de hoogte gebracht.

2. De gemeente Bergen op Zoom is bevoegd inzake dit principeverzoek.
3. t.e.m 5 . De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal werken vanzelfsprekend goed samen 

waar nodig en er is nog geen standpunt bepaald met betrekking tot dit principeverzoek.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Dr. A.A.B. Theunis


