
 

Motie Cito Machinebouw b.v. Brugweg, Kruisland 

 De Gemeenteraad van Steenbergen in vergadering bijeen op 25 maart 2021 

In behandeling nemend: een onderwerp vreemd aan de orde van de dag. 

  

Overwegende dat: 

• Niemand gebaat is bij langlopende slepende kwestie tussen burgers en overheid. 

• Elke kwestie een keer een definitieve oplossing nodig heeft, dus ook deze langdurige kwestie. 

  

Constaterende dat: 

• De kern van deze kwestie was verplaatsing van het bedrijf Cito naar een andere locatie en de 

vrijgevallen ruimte benutten voor woningbouw in samenwerking tussen Gemeente en het 

bedrijf Cito. 

• Deze plannen na ruim 30 jaar niet meer haalbaar lijken, althans volgens de Gemeente 

Steenbergen. 

• Op de gronden van de Gemeente aangrenzend aan het bedrijf Cito nu begonnen is met de 

aanleg van groen en vijverpartij. 

• Deze ontwikkeling doorloopt tot bijna tegen de achtergevel van het bedrijf Cito, hetgeen zorgt 

voor een bijna onwerkbare situatie van het bedrijf. 

• Het bedrijf diverse toezeggingen heeft, zowel schriftelijk als mondeling dat indien het niet tot 

de gewenste woningbouw zou komen, er in ieder geval een strook grond aangeboden zou 

worden aan het bedrijf van 15 m1 breed om het bedrijf ook vanuit de achterzijde te verlaten. 

• Zowel de plannen als de start van uitvoering van de groenontwikkelingen niet of nauwelijks 

gecommuniceerd zijn met het bedrijf. 

• Het nog steeds mogelijk is als snel actie wordt ondernomen om tot een nog iets 

bevredigende oplossing voor het bedrijf Cito te komen. 

• Een zeer recent rapport van Bureau Peutz van 9 maart 2021 in bezit van zowel college als 

raad geeft aan dat er geen enkele belemmering is voor de realisering van deze 

ontsluitingsstrook en tot teveel overlast voor omwonenden leidt. 

  

Verzoekt het College: 

• De reeds aangevangen werkzaamheden direct te stoppen en direct in onderhandeling te 

gaan met Cito Machine bouw over de verkoop van de benodigde grond voor deze gewenste 

en broodnodige ontsluitingsstrook tegen een faire prijs. 

• Alle relevante partijen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in deze. 

  

En gaat over tot de orde van de dag. 
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