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Geachte heer Remery, 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 

1. Waarom heeft, in de optiek van het college, Van der Kroon Food Products gekozen 
voor Bergen op Zoom als vestigingslocatie in plaats van op locatie Agro S Food 
Cluster Nieuw Prinsenland welke bij uitstek is opgericht voor vestiging van agrarisch 
gerelateerde S productverwerkende bedrijven? 

2. in artikel staat: "Bergen op Zoom" biedt ons de uitgelezen kans ons verder te 
ontwikkelen , iets wat in Dinteloord niet mogelijk is." Waarom zijn deze "verdere 
ontwikkelingen" op AFC Nieuw Prinsenland niet mogelijk? 

3. a. Welke stappen zijn door de wethouder genomen, welke mogelijke creatieve 
oplossingen zijn besproken en/of aangereikt met als doel Van der Kroon Food 
Products te behouden voor de gemeente Steenbergen? 
b. Zijn de vestigingsvoorwaarden en de prijs voor investeringen op bedrijvenlocatie 
AFC Nieuw Prinsenland wel concurrerend t.o.v. andere bedrijvenlocaties in de regio? 

4. Geeft deze case voor het college leerpunten en/of aanleiding tot aanpassing van 
ingezet beleid met als doel behoud van bestaande? 

5. Welke bemiddelingsrol/plannen heeft het college voor ogen voor het vrijkomende 
bedrijventerrein in Dinteloord? 
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Wij beantwoorden de vragen, gelet op de onderlinge samenhang als volgt:. 

Gelet op uw vragen, kunnen we u, vanuit de onze optiek gezien, melden dat Van der Kroon 
Food Products voor de verplaatsing en uitbreiding van bedrijf in overleg was met de 
SuikerUnie voor een bouwkavel op de locatie Nieuw Prinsenland en, daarnaast, interesse 
had in een leegstaand bedrijfspand in Bergen op Zoom. Dit pand was kennelijk 
"instapgereed" en voldeed al aan de wettelijk verplichte kwaliteitseisen voor 
levensmiddelenbedrijven (HACCP). Uiteindelijk heeft Van der Kroon Food Products om 
bedrijfseconomische redenen de eigen keuze gemaakt om naar de locatie in Bergen op 
Zoom te verhuizen. Als college vinden we dat natuurlijk jammer maar we zijn uiteraard 
ingenomen met het feit dat de werkgelegenheid voor de regio behouden blijft. 

De SuikerUnie en de gemeente hebben zich in diverse samenstellingen diverse 
gesprekken met Van der Kroon Food Products beijverd om het bedrijf voor de gemeente 
Steenbergen te behouden. We hebben binnen de mogelijkheden de grenzen opgezocht 
om ervoor te zorgen dat het bedrijf zou kiezen voor Nieuw Prinsenland. Het bedrijf heeft 
haar eigen keuze gemaakt. 

Voor het vrijkomende bedrijfspand en -perceel in Dinteloord zijn zowel herontwikkeling 
voor woningbouw maar zeker ook hergebruik voor bedrijfsdoeleinden een goede optie. 

Hoogachtend, , 
burgemeester ęn wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester, 

eloux M.A/os 


