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Geachte PvdA-fractie, 

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 februari heeft u informatie gevraagd over het door ons 
college genomen principebesluit tot bedrijfsvestiging op AFC Nieuw Prinsenland. Hieronder treft u de 
vragen en antwoorden aan. 

Naar welke adviescommissie verwijst de wethouder in desbetreffend persbericht/berichtgeving aan de 
krant? 
De wethouder verwijst naar de adviescommissie bedrijfsvestiging AFC Nieuw Prinsenland, die is ingesteld 
op 10 juli 2012 door het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen en het college van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 

Welke randvoorwaarden zijn er indertijd door de Raad gesteld aan het gebruik van deze ruimte? 
Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders in de in artikel 5.6 sub c en d van 
het inpassingsplan Agro- en Foodcluster West-Brabant aangewezen gevallen waarin bedrijven niet 
rechtstreeks toegelaten worden. Zoals bekend is het inpassingsplan door de provincie en niet door de 
gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad heeft een Algemeen Kader gesteld. 

Denkt de wethouder dat de vestiging van een dergelijk bedrijf zich verhoudt met deze randvoorwaarden, 
waaronder synergie, biogerelateerd, etc, waar hij blijkens het krantenbericht hier zelf al aan twijfelde? 
Het college baseert zich op het advies van de genoemde adviescommissie. Juist omdat bij de opstelling 
van het inpassingsplan voorzien werd dat de beoordeling van twijfelgevallen specifieke kennis vereist, is de 
adviescommissie in het leven geroepen. 

Waarom probeert de wethouder dit bedrijf niet te interesseren voor een locatie op één van de 
Rei nierpolders of andere meer voor technische handels- en reparatiebedrijven? 
Het bedrijf wil zich vestigen op Nieuw Prinsenland, nabij bestaande en nieuwe potentiële klanten. Het 
bedrijf, is na acquisitie door de SuikerUnie en Rewin aangemeld ter advisering. De adviescommissie en het 
college vinden dat het bedrijf zich op Nieuw-Prinsenland kan vestigen. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de betreffende principe-uitspraak en advies van de 
adviescommissie bedrijfsvestiging Nieuw-Prinsenland. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
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