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Woord vooraf
Voor u ligt het duurzaamheidsverslag 2015 van het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland. Deze vijfde editie bouwt 
voort op de eerdere verslagen.

De initiatiefnemers Suiker Unie en Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) streven naar een duurzame 
ontwikkeling van AFC Nieuw Prinsenland, samen met de bedrijvenverenigingen van de gevestigde ondernemingen: 
Coöperatie Beheer Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland U.A. en Coöperatieve Vereniging Glastuinbouw Nieuw 
Prinsenland U.A., en samen met de betrokken instanties provincie Noord-Brabant, de gemeenten Steenbergen, 
Halderberge en Moerdijk, en Waterschap Brabantse Delta. 

Wij vinden het belangrijk om duidelijk en inzichtelijk te rapporteren over de genoemde duurzame ontwikkeling. Dit 
verslag geeft dan ook een helder beeld van de realisatie en uitgifte van AFC Nieuw Prinsenland en de vorderingen die 
in 2015 zijn gemaakt met winstgevende symbiose en samenwerking.

Paul Hagens       
Manager Terreinontwikkelingen Suiker Unie

Piet Janmaat 
Directeur TOM
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Het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland 
is een duurzame gebiedsontwikkeling in de 
gemeente Steenbergen, West-Brabant. Het 
is een gezamenlijk initiatief van Suiker Unie 
en Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij 
(TOM). 

Provincie Noord-Brabant, de gemeenten 
Steenbergen, Halderberge en Moerdijk, 
en Waterschap Brabantse Delta zijn bij het 
initiatief betrokken.

AFC Nieuw Prinsenland bestaat uit:

•    Een glastuinbouwlocatie van circa 
270 ha bruto oppervlak met circa 
260 ha uitgeefbare ruimte voor 
glastuinbouwbedrijven, voor een netto 
glasoppervlak van ongeveer 220 ha;

•    Een bedrijventerrein van circa 70 ha 
bruto oppervlak met circa 50 ha netto 
uitgeefbare ruimte voor ondernemingen 
uit en gelieerd aan de agro- en 
levensmiddelenindustrie, inclusief de 
biobased economy en logistiek;

•    De meer dan 100 jaar op deze locatie 
gevestigde suikerfabriek met een 
oppervlak van 170 ha, waarvan naar 
verwachting op termijn maximaal 30-
40 ha vrij kan komen voor autonome 
ontwikkeling.

Inleiding
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AFC Nieuw Prinsenland 
ontwikkelt zich de komende 

tien tot vijftien jaar stapsgewijs 
tot een duurzaam knooppunt 

voor de glastuinbouw, de agro- 
en levensmiddelensector en 

biobased economy.
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Realisatie en uitgifte
1.1 ONTSLUITING

AFC Nieuw Prinsenland wordt 
ontsloten via de weg, over het 
water en eventueel door middel van 
buisleidingen.

AFC Nieuw Prinsenland ligt pal aan 
de snelweg A4/A29. De ontsluiting 
van de glastuinbouwlocatie, het 
bedrijventerrein en de suikerfabriek 
naar deze A4 loopt via de provinciale 
weg N268. De N268 sluit ook aan 
op de A17. Zodoende is AFC Nieuw 
Prinsenland prima bereikbaar 
vanuit Rotterdam en Antwerpen. 
Met de opening van de A4 bij 
Delft in 2015 is de reistijd naar 

Amsterdam/Schiphol teruggebracht 
tot ongeveer één uur. 
 
De glastuinbouwlocatie is met 
een rotonde aangesloten op 
de N268. Deze rotonde werd in 
2014 gerealiseerd en heeft een 
aansluiting voor overstekend 
langzaam (landbouw)verkeer. 
Dankzij deze rotonde zijn ook de 
oostkant van woonkern Dinteloord 
en het daar gelegen bedrijventerrein 
Molenkreek beter ontsloten.

Het bedrijventerrein is in 2015 
met een volwaardige T-splitsing 
aangesloten op de N268. Deze is 
echter tijdelijk en wordt vervangen 

door een rotonde zodra 
zich meerdere 

ondernemingen 
hebben 

gevestigd op het bedrijventerrein. 
Ook deze rotonde wordt uitgerust 
met een aansluiting voor 
overstekend langzaam (landbouw)
verkeer.
Het bedrijventerrein is daarnaast 
ook ontsloten via de rotonde 
waarmee de suikerfabriek is 
aangesloten op de N268. Via deze 
rotonde loopt tevens de westelijke 
ontsluiting (Noordzeedijk/
Kreekweg) van de woonkern 
Stampersgat.

Om ontsluiting over water mogelijk 
te maken, is in de plannen 3 ha 
gereserveerd voor een kade. Deze 
kade voor het laden en lossen van 
bulkgoederen en containers wordt 
aangelegd zodra daar substantiële 
behoefte aan is. Op dit moment is 
alleen de suikerfabriek ontsloten via 
het water.

Op slechts 6 km afstand loopt 
het buisleidingentracé tussen 

Antwerpen en Rotterdam.  
Er is echter nog geen  

tracé aangewezen  
om leidingen 

daarop aan te 
sluiten.
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Op de glastuinbouwlocatie van 
Nieuw Prinsenland waren ultimo 
2015 vier bedrijven gevestigd. 
Door de matige rendementen van 
vooral de glasgroentebedrijven 
loopt het gebied minder snel vol 
dan verwacht. Daarnaast heeft de 
algemene economische situatie in 
Nederland en Europa een negatief 
effect op de glastuinbouwsector 
en de ontwikkelingsmogelijkheden 
ervan.
Niettemin kijkt de TOM met 
vertrouwen naar de toekomst van 

het glastuinbouwgebied. 
Ze heeft in 2015 met meerdere 
geïnteresseerde tuinders gesproken 
over mogelijke vestiging op Nieuw 
Prinsenland. Eén van hen, Rijk 
Zwaan, heeft ongeveer 25 ha 
gekocht.
In totaal heeft de TOM circa 90 ha 
glastuinbouwkavel verkocht aan 
de vier bedrijven. Eind 2015 was in 
totaal 28,2 ha kas gerealiseerd. 
In 2015 werd de EVZ van de 
Derriekreek aangelegd. De vegetatie 
moet zich nu gaan ontwikkelen. 

De gevestigde bedrijven zijn:
•    Auberginekwekerij De Jong, het 

bedrijf van de heer De Jong;
•    RedStar, het bedrijf van de 

gebroeders Van der Kaaij;
•    J. van Marrewijk, het bedrijf van  

de heer Van Marrewijk;
•    Rijk Zwaan, zaadproductie- en 

veredelingsbedrijf uit De Lier.

Infrastructuur en nutsvoorzieningen

In 2013/2014 is de oostelijke helft 
van het bedrijventerrein opgehoogd 
met schone bietengrond van 
de suikerfabriek. Daarna zijn in 
2014, op het zuidoostelijke deel, 
de gebiedsontsluitingsweg 
Samenwerking en de eerste 
erfontsluitingswegen Dwarsweg en 
het grootste deel van de Rondweg 
gerealiseerd.

In de openbare nutsstrook naast 
deze wegen zijn in 2014 ook de 
nutsvoorzieningen (elektriciteit, 
gas, water en riolering) en een 
glasvezelnetwerk aangelegd. 
Naast de openbare nutsstrook is 
langs alle wegen en toekomstige 
percelen voor te vestigen bedrijven 
een collectieve leidingstrook van 
5 m breed gereserveerd voor 
buisleidingen en kabels van en 

tussen die bedrijven.
De gebiedsontsluitingsweg 
Samenwerking is in 2015 middels  
een volwaardige T-splitsing 
aangesloten op de provinciale weg 
N268.

Eind 2015 heeft AFC Nieuw 
Prinsenland met de firma  
Grootscholte overeenstemming 
bereikt over de overdracht van 1,5 ha 
grond op het bedrijventerrein. Deze 
is nodig om de erfontsluitingsweg 
en infrastructuur in het zuidoostelijke 
deel van het bedrijventerrein af 
te ronden. Op de resterende 2 ha 
gaat Grootscholte op termijn een 
eigen ontwikkeling realiseren. Dit 
zal in 2016 gebeuren. De aanleg 
van de rotonde loopt synchroon 
met de vestiging van bedrijven en 
zal waarschijnlijk in 2017 tot stand 
komen.

Watersysteem

In 2014 werden langs de gebieds- 
ontsluitingsweg de waterretentie- 
bekkens en langs de erfontsluitings- 
weg de sloten van het bedrijven-
terrein aangelegd. Zij vormen het 
eerste deel van het watersysteem 
op het bedrijventerrein. Het 
systeem is door ophoging van het 
bedrijventerrein naar circa 1 m + 
NAP, gescheiden van de rest van het 
peilvak van de polder. In 2015 vond 
de eerste onderhoudsbeurt plaats 
zonder opvallende bijzonderheden. 
Behoudens een enkele calamiteit bij 
zware regenval in 2014 functioneert 
dit systeem naar behoren.

Vestiging van bedrijven

In 2015 heeft AFC Nieuw Prinsenland 
een perceel van 0,6 ha verkocht 
aan Brisck/Nova Lignum dat zich 
daar inmiddels heeft gevestigd. 

1.2 GLASTUIN-

1.3 BEDRIJVENTERREIN

BOUWLOCATIE
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In 2015 werden geen nieuwe 
definitieve contracten voor de 
vestiging van bedrijven gesloten. 
Wél is met twee partijen vergaande 
overeenstemming bereikt over 
vestiging op het bedrijventerrein.

Cosun Innovation Center

In 2015 is op het terrein van de 
suikerfabriek, aan de zuidkant 
van de bietenontvangst, de bouw 
gestart van het nieuwe Cosun 
Innovation Center, dat nu nog  
Cosun Food Technology Centre 
heet. CFTC speelt met zeventig 
academici een cruciale rol bij 
het onderzoek, de ontwikkeling 
en innovatie binnen Royal 
Cosun U.A. Royal Cosun is het 
moederconcern van Suiker 
Unie. De andere bedrijven in 
dit concern zijn Aviko, Sensus, 
SVZ, Duynie en Cosun Biobased 
Products. Al deze bedrijven zitten 
in of zijn gelieerd aan de agro- en 
levensmiddelensector. CFTC/
Cosun Innovation Center zal in 
2016 verhuizen van haar locatie 
in Roosendaal naar AFC Nieuw 
Prinsenland.
 

Landschappelijke inpassing

De grondwal langs de Noordlange-
weg, bij de rotonde van de Kreek- 
weg, is in 2015 afgerond en in-
gezaaid. Deze is onderdeel van de 
landschappelijke inpassing met 
een ring van grondwallen rond het 
gehele projectgebied. Mogelijk komt 
in deze grondwal nog een ‘venster’ 
om vanaf de rotonde de activiteiten 
in het plangebied zichtbaar te 
maken.

De grond voor de grondwal aan 
de oostkant van de Kreekweg ligt 
inmiddels op zijn plaats en is aan 
het inklinken. De functie van deze 
grondwal is in principe visuele 
afscherming. Deze grondwal 
zou ook een positief effect op 
verkeersgeluid van de openbare 
weg hebben.
Deze grondwal wordt uiteindelijk 
voor het publiek toegankelijk. 
Veiligheid is daarbij een belangrijke 
voorwaarde. Daarover en over  
de ontsluiting en het beheer  
moet AFC Nieuw Prinsenland 
nadere afspraken maken met  
 

Samenstichting Stampersgat en de 
gemeente Halderberge.

Aan de noordkant van de 
vloeivelden was in 2013 het eerste 
deel van de grondwal aangelegd om 
de biomassavergistingsinstallatie 
visueel af te schermen. De 
beplanting daarvan met boompjes is 
niet succesvol verlopen. De aanplant 
heeft in 2014 en 2015 veel overlast 
ondervonden van woekerend 
onkruid. De groeikracht daarvan is 
vanwege de vruchtbaarheid van de 
bietengrond onverwacht groot. De 
aanplant heeft daardoor minder snel 
kunnen groeien dan de bedoeling 
was. Ook is een groter deel van de 
aanplant uitgevallen. De hovenier 
heeft in 2014 al een gedeelte 
herplant, maar het probleem blijft.
In 2015 werd het tweede deel van 
de grondwal aangelegd. Deze 
wordt dit keer niet meteen met 
boompjes beplant, maar eerst met 
gras ingezaaid. De komende drie 
jaar wordt de grondwal begraasd, 
zodat de groeikracht van het onkruid 
afneemt. Pas daarna worden er 
boompjes geplant.

De suikerfabriek heeft ook in 
2015 weer veel geïnvesteerd in 
duurzaamheid. 

Geurbeperkende maatregelen

De suikerfabriek dringt al jaren 
met succes de geur naar de 
omgeving terug. Een aantal 
kleinere lage geurbronnen wordt 
voortaan afgezogen en naar de 
hoge schoorsteen geleid. De 
biomassavergister van Suiker Unie 
produceert groen gas. Dit jaar is 
een koolstoffilter geplaatst die meer 

dan 99% van de geurcomponenten 
verwijdert die bij de gasproductie 
eventueel kunnen ontstaan.

Energieverbruik

De suikerfabriek heeft in 2015 
de eerste fase uitgevoerd van 
de ombouw in de verdamping. 
De beoogde energiereductie is 
ruimschoots behaald. In 2016 
wordt de tweede fase uitgevoerd. 
Deze is technisch vergelijkbaar 
met de ombouw in de eerste 
fase, maar levert een nog grotere 

energiebesparing op. 

Luchtkwaliteit

Bij de verbranding van gas en biogas 
ontstaat onder meer NOx. De EU kent 
strenge regelgeving om de NOx-
emissie van ketels te verlagen. De 
Nederlandse wetgeving stelt zelfs 
een norm die nog lager is dan de EU 
regelgeving. De suikerfabriek heeft 
in 2015 de eerste gasketel succesvol 
omgebouwd. Deze voldoet ruim aan 
de Nederlandse wetgeving. In 2016 
volgt nog een ombouw van een ketel.

1.4 AUTONOME ONTWIKKELING SUIKERFABRIEK
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1.4 AUTONOME ONTWIKKELING SUIKERFABRIEK

Winstgevende symbiose 
en samenwerking
2.1 AANVULLEND GIETWATERSYSTEEM

De TOM heeft, in samenwerking met 
Suiker Unie, een gietwaterfabriek 
gebouwd op het terrein van de 
suikerfabriek in Dinteloord. Het 
gietwatersysteem voorziet op een 
unieke duurzame manier in de 
waterbehoefte van de tuinders, 
zonder gebruik te maken van drink- 
of grondwater.  

De suikerfabriek in Dinteloord 
verwerkt jaarlijks bijna 2,5 miljoen 
ton bieten. Een suikerbiet bestaat 
voor 75% uit water. Dit komt vrij 
tijdens de suikerproductie en 
kan als gietwater dienen voor de 
kassen. Het water moet dan wel 
aan hoge kwaliteitseisen voldoen. 
Daarom vindt verdere zuivering 
van het proceswater plaats in de 
gietwaterfabriek. 

De gietwaterfabriek vult het 
noodzakelijke teeltwater aan als 
er onvoldoende regenwater in de 
bassins voorradig is. Daarnaast 
is er in 2015 voor het eerst water 
geleverd aan de suikerfabriek, bij de 
opstart van de campagne. 

De behoefte aan gietwater uit de 
fabriek verschilt van jaar tot jaar. In 

tegenstelling tot 2014, was in 2015 
wél aanvullend (giet)water nodig. 
2015 is gebruikt om de installatie 
verder te optimaliseren.

De suikerfabriek kan jaarlijks 
200.000 m3 (giet)water 
produceren. Dit gebeurt tijdens 
de suikerbietencampagne van 
september tot half januari. In deze 
periode is meestal geen vraag naar 
aanvullend gietwater. Daarom is 
opslag van het water voor droge 
perioden gewenst. 

De TOM ontwikkelt hiervoor 
ondergrondse gietwaterbuffers. 
Het tot teeltwater gezuiverde 
proceswater van de suikerfabriek 
wordt naar die buffers gepompt, 
tussen de 10 en 40 m diep. Hier 
vormt het een zoetwaterbel op 
het aanwezige brakke water. Als 
het water nodig is (van april tot 
augustus) wordt het opgepompt 
en via een leidingsysteem naar de 
tuinders getransporteerd.

Afhankelijk van de bouw van 
nieuwe kassen worden er meerdere 
bronnen geslagen van ieder circa 
25.000 m3.

Begin 2016 wordt de eerste 
ondergrondse zoetwaterbel gevuld.

(Giet)waterlevering in m3 2013 2014 2015

Geleverd gietwater aan tuinder 27.503 - 5.194

Geleverd water aan de 
suikerfabriek

- - 2.782
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Drie bedrijven in het 
glastuinbouwgebied gebruiken 
een warmtekrachtkoppeling (wkk). 
Door aardgas of groen gas te 
verbranden, produceert een tuinder 
zeer efficiënt warmte, elektriciteit 
en CO2. De glastuinbouwbedrijven 
gebruiken CO2 (in gasvorm) 
als meststof voor hun teelt. De 
elektriciteit die een tuinder niet 
nodig heeft, levert hij terug aan het 
openbare net. In veel gevallen is een 

glastuinbouwbedrijf per saldo een 
elektriciteitsproducent. 
Het rendement van een wkk 
ligt veel hoger dan van een 
elektriciteitscentrale. Daar worden 
de warmte en CO2 vaak vernietigd 
en niet nuttig gebruikt, zoals in een 
kas. Hierdoor is de elektriciteit van 
een glastuinder duurzamer dan 
gangbare elektriciteit.
Voor de voeding van de wkk’s in het 
gebied is een gasontvangststation 

gebouwd. Dit zet gas van 40 bar  
druk over naar een gasdistributie-
leiding van 8 bar. Op het 8 bar  
netwerk zijn de tuinders 
aangesloten. Mogelijk worden hierop 
in de toekomst ook ondernemingen 
van het bedrijventerrein 
aangesloten. De biomassavergisting 
bij de suikerfabriek levert haar 
geproduceerde gas aan het 
regionale net, waarop ook het 
bedrijventerrein is aangesloten.

Op Nieuw Prinsenland hebben de 
netwerkbedrijven Enexis en TenneT, 
met een substantiële financiële 
bijdrage van de TOM, een 150/20 kV- 
station gebouwd. Dit station is nodig 
om de afname en teruglevering van 
elektriciteit in Nieuw Prinsenland en 
de omliggende regio te waarborgen. 
Om het station in bedrijf te kunnen 
nemen, is een nieuw ondergronds 
150 kV-tracé aangelegd van 
Roosendaal naar Dinteloord. In 
mei 2014 is het station in bedrijf 
genomen. Het is van belang 
voor een betrouwbare elektra-
infrastructuur in de gehele regio.
Het 150/20 kV-station staat bij de 
nieuwe glastuinbouwrotonde, bij de 

Noordlangeweg 
(N268) en de 
insteekweg 
Symbiose van het 
glastuinbouw-
gebied. De 
elektriciteits-
kabels liggen 
volledig 
ondergronds. 
De glastuinbouw 
is een netto 
leverancier van 
duurzame(re) elektriciteit (zie 2.3). 
Daarnaast biedt Nieuw Prinsenland 
kansen voor wind- en zonne-
energie. De elektra-infrastructuur 
beschikt hiervoor over voldoende 

capaciteit. Vanaf september 2015 
levert Windpark Nieuw Prinsenland 
met vier windturbines elektriciteit 
aan het 150/20 kV-station. Dit is 
goed voor tienduizend huishoudens. 

2.3 WARMTEKRACHTKOPPELING EN GASONTVANGSTSTATION

2.2 150/20 KV-STATION

2013 2014 2015

Verbruikte hoeveelheid gas (28,2 ha glas) 18,5 mln. m3 17,9 mln. m3 17,8 mln. m3

Gasverbruik voor warmte 45,5 m3/m2  36,3 m3/m2 35,8 m3/m2

Gasverbruik voor belichting 20,4 m3/m2 27,2 m3/m2 27,3 m3/m2

Netto geleverde elekriciteit aan het net 12.149 MWh 8.006 MWh 14.687 MWh

Tabel: Het gasverbruik en de netto elektrateruglevering aan het openbare net door de glastuinbouwbedrijven op Nieuw Prinsenland

* Uitgangspunt: 130 m3 gas per MWh voor elektraproductie
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Suiker Unie hergebruikt haar 
reststromen maximaal, zoals de 
bietengrond. Deze komt met 
de suikerbieten mee naar de 
suikerfabriek tijdens de campagne. 
De grond wordt van de bieten 
gewassen, afgevangen en gereed- 
gemaakt voor hergebruik als 
steekvaste grond. Bietengrond is 
schone grond.
Voor de realisatie van AFC 
Nieuw Prinsenland wordt zoveel 
mogelijk bietengrond van de 
suikerfabriek ingezet voor het 
ophogen van de percelen en de 
aanleg van gietwaterbassins en 
landschapswallen. Dat bespaart 
transportkosten. De afgelopen jaren 
is daarnaast ook schone grond van  
 

Sensus en van elders gebuikt.
In 2015 was er nauwelijks bieten- 
grond beschikbaar. Alle bietengrond 
wordt op dit moment toegepast op 
de vloeivelden van de suikerfabriek. 
Daar vindt een grootschalige her- 
 

structurering van grond- en water-
bekkens plaats. In 2015 werd wel in 
totaal 40.000 m3 grond aangevoerd 
vanuit De Heen. Deze grond is 
afkomstig uit de ontwikkeling van de 
jachthaven aldaar.

2.4 BIETENGROND
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In het glastuinbouwgebied 
van Nieuw Prinsenland is een 
gescheiden afvalwatersysteem 
aangelegd voor de inzameling 
en verwerking van spuiwater. 
Dit is afvalwater uit de teelt na 
veelvuldige recirculatie. Het 
spuiwater wordt in een groot bassin 
van 26.000 m3 opgevangen en 
collectief gezuiverd.

In 2015 is de eerste fase van de 
spuiwaterzuivering in gebruik 

genomen. Dit betreft de zuivering 
van gewasbeschermingsmiddelen. 
Het verwijderen en eventueel 
hergebruiken van de voedings-
stoffen is fase twee. Het uiteindelijke 
doel is om het spuiwater dusdanig 
te zuiveren, dat het geschikt is om te 
lozen op het oppervlaktewater of te 
hergebruiken in de teelt. 

Het belang om spuiwater in de 
glastuinbouwsector te zuiveren, 
wordt steeds groter. Steeds meer 

gewasbeschermingsmiddelen 
mogen alleen gebruikt worden 
als de tuinder kan aantonen dat er 
geen resten in het milieu komen. 
De sector zet daarom stevig in 
op onderzoek. Daarbij zijn veel 
partijen betrokken. Het gaat om 
een grote uitdaging, omdat de 
verschillende zuiveringsmethoden 
op praktijkschaal nog niet stabiel 
werken. Daarom spreken wij 
vooralsnog van een pilotproject in 
Nieuw Prinsenland. 

2.5 SPUIWATERSYSTEEM

2013 2014 2015

Spuiwater glastuinders NP totaal 17.967 m3 16.707. m3 6.717 m3

Spuiwater NP per m2 glas 0,064 m3 0,059 m3 0,024 m3 

Tabel: De hoeveelheid spuiwater van de glastuinbouwbedrijven die gedoseerd geloosd is op het riool (en vanaf april 2015 gezuiverd 

van gewasbeschermingsmiddelen).



AGRO & FOOD CLUSTER

12

Op en rondom Nieuw Prinsenland 
worden windturbines gerealiseerd 
(opgesplitst in 3 windparken). In 
2015 werden op het terrein van 
Suiker Unie de vier windturbines 
van Windpark Nieuw Prinsenland 
geplaatst, met een totale capaciteit 
van 12,8 MW. Het windpark wordt 
geëxploiteerd door Raedthuys 
Groep onder de naam Pure 
Energie. Aan de noordkant van 
de Dintel werd, eveneens door 
Raedthuys, windpark Oud Dintel 
opgericht. Dit park ligt in de 
gemeente Moerdijk en bestaat uit 
vijf windturbines met een totale 
capaciteit van 16 MW. Het laatste 
windpark is nog in ontwikkeling 

en komt aan de noordrand van de 
glastuinbouwlocatie. Windpark 
Zuid-Dintel bestaat uit drie 
windturbines, die samen bijna 9 MW 
zullen leveren. Dit windpark wordt 
ontwikkeld door SurveyCom. 

De windparken leveren hun 
duurzaam opgewekte stroom 
aan het 150 kV-station op Nieuw 
Prinsenland en zijn samen goed voor 
het duurzame stroomgebruik van 
32.500 huishoudens.

2.7 WINDTURBINES

2.6 AFVALWATER

Afvalwaterakkoord

Waterschap Brabantse Delta, 
gemeente Steenbergen, Bedrijven-
terrein Nieuw Prinsenland en 
TOM hebben een bijzonder 
afvalwaterakkoord gesloten. Het 
doel: zorgvuldig omgaan met 
investeringen voor het zuiveren van 
industrieel afvalwater.

Binnen het plangebied komen 
verschillende (afval)waterstromen 
vrij. Een studie heeft uitgewezen 
dat aansluiting van de riolering 
voor het bedrijfs- en sanitair 
afvalwater van Nieuw Prinsenland 
op het gemeentelijke riool en de 
rioolwaterzuivering Dinteloord van 
Waterschap Brabantse Delta tot de 
laagste maatschappelijke kosten 
leidt. Daarnaast wordt bijvoorbeeld 
het spuiwater (2.5) vanuit het 
glastuinbouwgebied lokaal 
gezuiverd en geloosd.

Door de vestiging van bedrijven 
op AFC Nieuw Prinsenland zal de 
hoeveelheid via het gemeentelijk 
riool af te voeren en door de 
rioolwaterzuivering te zuiveren 
afvalwater aanzienlijk toenemen. 
Daarop moeten het rioolgemaal van 
het waterschap, de persleidingen 
en rioolwaterzuivering te Dinteloord 
aangepast worden. Een uitvoerig 
onderzoek maakt duidelijk dat deze 
door het waterschap te realiseren 
investeringen ruimschoots gedekt 
worden door de verwachte 
inkomsten uit zuiveringsheffingen 
van de gevestigde bedrijven. 

Realisatie en geplande overdracht

De persriolering van het 
bedrijventerrein en de 
glastuinbouwlocatie naar het 
rioolgemaal in Dinteloord werd in 
2013/14 aangelegd. Bij controle 
aangetroffen onvolkomenheden 

zijn in 2015/16 rechtgezet. Op 
een later tijdstip zal daar nog een 
aansluiting voor de tweede fase 
van het bedrijventerrein op worden 
aangesloten. Dit systeem is nu klaar 
voor overdracht aan de gemeente 
met nadere afspraken tussentijds 
beheer.

Het eerste deel van het vrijverval 
riool onder de openbare wegen 
op het bedrijventerrein zelf is 
ook aangelegd. Daarop sluiten 
de gevestigde bedrijven aan. Dit 
systeem zal met de aanleg van de 
2de fase van het bedrijventerrein 
en nieuwe erfontsluitingswegen 
worden uitgebreid. Ook dit systeem 
is samen met de gerealiseerde 
openbare wegen klaar voor 
overdracht aan de gemeente met 
nadere afspraken over uiteindelijke 
oplevering van het wegdek en 
tussentijds beheer.

Gerealiseerd 2015 (vanaf 1-9-2015 t/m 31-12-2015) : 14.812.112 kWh

Prognose 2016: 36.253.640 kWh

Gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden: 3.000 kWh
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Beheersorganisaties
3.1  KOEPELOVERLEG NIEUW PRINSENLAND

Het Koepeloverleg Nieuw Prinsen- 
land is de reguliere overlegvorm 
tussen de vertegenwoordigers van 
de private partijen op het bedrijven- 
terrein, de glastuinbouwlocatie en 
de overheden die betrokken zijn bij 
de ontwikkeling en het beheer van 
Nieuw Prinsenland.

De volgende partijen zijn onderdeel 
van het Koepeloverleg Nieuw 
Prinsenland:
•   Provincie Noord-Brabant
•   Gemeente Steenbergen
•   Gemeente Halderberge
•   Gemeente Moerdijk

•   Waterschap Brabantse Delta
•    Suiker Unie (suikerfabriek 

Dinteloord)
•    Coöperatie Beheer 

Bedrijventerrein Nieuw 
Prinsenland U.A.

•    Coöperatieve Vereniging 
Glastuinbouw Nieuw Prinsenland 
U.A.

In 2015 heeft het Koepeloverleg 
tweemaal plaatsgevonden. De 
belangrijkste thema’s die zijn 
besproken betreffen:
•    Voortgang realisatie diverse 

collectieve voorzieningen

•   Voortgang realisatie infrastructuur
•    Voortgang landschappelijke 

inpassing
•   Realisatie windmolenpark
•    Verkeersproblematiek en 

oplossingen in de regio rond het 
AFC

•   Ecologische verbindingszones
•   Acquisitie nieuwe bedrijven
•    Communicatie en interactie met 

de omgeving
•    Conceptstatuten Stichting AFC 

Nieuw Prinsenland

Koepeloverleg

SUIKERFABRIEK

Provincie 
Noord-Brabant

Gemeente
Steenbergen

Gemeente
Halderberge

Gemeente
Moerdijk

Waterschap
Brabantse Delta

BEDRIJVENVERENIGING

TUINDERSCOÖPERATIE

Stichting 
Agro & Food Cluster 
Nieuw Prinsenland

Burenraad
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De coöperatie voor de glastuinbouw 
behartigt de belangen van de 
glastuinbouwondernemers in 
Nieuw Prinsenland. Zij bevordert 
de duurzaamheid, legt collectieve 
voorzieningen aan en houdt deze 
in stand. Alle bedrijven die zich 
vestigen in het glastuinbouwgebied 

worden lid van de coöperatie en 
dragen bij aan de doelstellingen 
ervan. De zeggenschap binnen de 
coöperatie is gerelateerd aan de 
oppervlakte dat een bedrijf in bezit 
heeft op Nieuw Prinsenland.
Voor de exploitatie van de 
voorzieningen heeft de coöperatie 

twee besloten vennootschappen 
opgericht:  
Nieuw Prinsenland Water BV en 
Nieuw Prinsenland GOS-CO2 BV.
De TOM is als ontwikkelaar ook 
lid van de coöperatie, maar trekt 
zich, gekoppeld aan de verkopen, 
geleidelijk terug.

3.2 COÖPERATIEVE VERENIGING GLASTUINBOUW
NIEUW PRINSENLAND U.A.

De Jong
Van Marrewijk

RedStar
Rijk Zwaan NP GOS - CO2 BV

NP Water BV

Coöperatie Vereniging 
Glastuinbouw Nieuw 

Prinsenland U.A.
Leden

Lid
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Met de vestiging van Brisck/
Nova Lignum is in 2014 
bedrijvenvereniging Coöperatie 
Beheer Bedrijventerrein Nieuw 
Prinsenland U.A. opgericht. 
Alle ondernemingen die zich 
vestigen, worden lid van de 
bedrijvenvereniging en dragen 
financieel bij aan de doelstellingen 
ervan.
 
Deze doelstellingen zijn:
•    Het beheer van de collectieve 

ruimtes (waterretentiebekkens 
en sloten, grondwallen, collec-

tieve leidingstroken) op het 
bedrijventerrein, die haar eigen-
dom worden;

•    Het stimuleren en faciliteren 
van winstgevende symbiose 
en samenwerking tussen 
de ondernemingen op het 
bedrijventerrein en binnen AFC 
Nieuw Prinsenland;

•    Het behartigen van de 
belangen van de gevestigde 
ondernemingen op Bedrijven-
terrein Nieuw Prinsenland.

Met op dit moment slechts één 
lid, Brisck/Nova Lignum, is de 

bedrijvenvereniging nog niet actief. 
Voorlopig vervult initiatiefnemer 
Suiker Unie nog veel van de taken. 
Zodra zich meerdere bedrijven 
vestigen, gaat dat veranderen.

In de burenraad zitten de 
initiatiefnemers, overheden en 
bewoners uit de directe omgeving 
van Nieuw Prinsenland. De 
burenraad wordt georganiseerd 
om onderling informatie uit te 
wisselen over de plannen en de 
uitvoer daarvan. De Burenraad is het 
afgelopen jaar 3 x bijeen gekomen. 
Het afgelopen jaar kwamen o.a. de 
volgende onderwerpen aan de orde: 
Het windpark, de EVZ Derriekreek, 
het spuiwatersysteem, de 
gietwaterfabriek en de infrastructuur 
van het bedrijventerrein.

3.3 COÖPERATIE BEHEER BEDRIJVENTERREIN
NIEUW PRINSENLAND U.A.

Brisck/Nova Lignum
Coöperatie Beheer 

Bedrijventerrein  
Nieuw Prinsenland U.A.

Lid

Toekomstige leden

3.5 BEZOEK, PRESENTATIES EN EVENTS3.4 BURENRAAD

•    Bezoekers uit de omgeving

•    Opening en demonstratiemiddag 
spuiwaterzuivering, 30 april 2015

•    Bezoek gedeputeerde Van 
Merrienboer en ambtenaren 
provincie Noord-Brabant, 22 juli 
2015

•    Bezoek gemeenteraad 
Steenbergen, 19 juni 2015

•    Bezoek Ondernemers Platform 
Steenbergen, 14 oktober 2015

•    Bezoek coalitie Herstructurering 
Ontwikkeling Tuinbouwsector 
(HOT), 22 oktober 2015

•    Bezoek Landbouw Innovatie 
Bureau, 18 november 2015

•    Bezoek Duurzaam Industrieterrein 
Cranendonck, 26 november 2015

•    Biobased economy event Suiker 
Unie, 17 december 2015

Nog te vestigen bedrijven
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Werkgelegenheid
4.1 HOOGWAARDIGE ARBEIDSPLAATSEN

AFC Nieuw Prinsenland stimuleert 
ook symbiose en samenwerking op 
het gebied van kennis en expertise. 
De komst van het Cosun Innovation 
Center als open laboratorium is 
daarvoor zeer belangrijk. 
Dat geldt ook voor de vestiging van 
Rijk Zwaan op Nieuw Prinsenland. 
Dit bedrijf biedt eveneens veel 
hoogwaardige arbeidsplaatsen. 
De meeste daarvan bevinden zich 
weliswaar in het naburige Fijnaart.  
 

Toch kan Nieuw Prinsenland naar 
verwachting gaan profiteren van 
dergelijke bedrijven.
Nova Lignum en de innovaties die 
het bedrijf aan het ontwikkelen is, 
dragen ook bij aan het kennisinten-
sieve Nieuw Prinsenland. Net 
als de circa 150 tot 200 lager en 
middelbaar opgeleide medewerkers 
bij vooral de glastuinbouwbedrijven.

Een belangrijke taak voor de 
beheersorganisaties van AFC 
Nieuw Prinsenland is om de 
samenwerking te stimuleren en 
kansen te benutten op het gebied 
van onderzoeksfaciliteiten, service-

diensten en kennisuitwisseling.

De glastuinbouwbedrijven 
zijn inmiddels aan hun vierde 
teeltseizoen begonnen. Zij hebben 
een stabiel personeelsbestand 
opgebouwd, deels met mensen 
in vaste dienst en deels via 
uitzendbureaus. Gezien de 
specialistische werkzaamheden voor 
de gewashandelingen en de oogst 
streven de tuinders ernaar ook 
binnen de groep uitzendkrachten 
te werken met steeds dezelfde 
mensen. Investeringen in opleiding 
en instructies komen dan beter 
tot hun recht. Voor het vergroten 
van de teamspirit worden 
regelmatig personeelsactiviteiten 
georganiseerd, waar alle 
medewerkers, inclusief de 
uitzendkrachten, aan deelnemen.
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Toekomst
5.1 RESTWARMTE

Het gebruik van restwarmte 
kan tot duurzamer gebruik van 
energie binnen AFC Nieuw 
Prinsenland leiden. De TOM en 
Suiker Unie hebben samen met 
investeerder BreedofBuilds een 
plan uitgewerkt voor het gebruik van 
laagwaardige (60oC) restwarmte, 
die tijdens de bietencampagne 
in de suikerfabriek vrijkomt. Het 
plan is in eerste instantie gericht 
op het gebruik van restwarmte 
door glastuinbouwbedrijven met 
een gezamenlijk glasoppervlak 
van 80 ha. Daarnaast zouden 
ondernemingen op het 
bedrijventerrein gebruik kunnen 
maken van de restwarmte.

Het plan noemt echter wel 
een aantal knelpunten. Suiker 
Unie kan alleen tijdens de 
suikerbietencampagne (september-
januari) restwarmte leveren. Voor 
de periode daarbuiten moeten 
de glastuinbouwers toch in een 
eigen verwarmingsketel investeren. 

Tegelijkertijd is het risico groot dat 
de 80 ha glasoppervlak te langzaam 
volloopt. Restwarmte is namelijk 
niet voor alle glastuinbouwbedrijven 
interessant. Bij belichte teelten 
wordt voor de stroomproductie 
vaak gekozen voor warmtekracht- 
koppeling (wkk), waarbij ook 
restwarmte vrijkomt.

Divers onderzoek naar de 
technische en economische 
haalbaarheid van het plan wijst uit 
dat het restwarmteproject rendabel 
kan worden, maar dat de financiële 
aanlooprisico’s te groot zijn. Als die 
niet afgedekt kunnen worden, is 
het project niet te financieren. Daar 
is tot nu toe geen oplossing voor 
gevonden.

Alternatieve mogelijkheden 
worden onderzocht om buiten de 
bietencampagne restwarmte te 
vinden. Die zou dan van grotere 
afstand moeten komen. Ook dat lijkt 
onrendabel, maar is wellicht toch 

mogelijk als een restwarmtenetwerk 
in West-Brabant ontstaat tussen 
bedrijven in Roosendaal, Nieuw 
Prinsenland, Havenschap Moerdijk 
en eventueel Geertruidenberg. 
Provincie Noord-Brabant 
onderzoekt de technische en 
financiële haalbaarheid daarvan.
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5.3 KADEFACILITEIT

5.4 CAMPUSACHTIGE ONTWIKKELING

In 2015 is een eerste onderzoek 
uitgevoerd naar de haalbaarheid 
van de realisatie van de in het 
inpassingsplan opgenomen 
kadefaciliteit voor de verlading van 
bulk en containers bij de monding 

van het Mark-Vlietkanaal in de 
Dintel. Er is echter op dit moment 
onvoldoende zicht op gebruikers. 
In gesprekken is wel duidelijk 
dat bedrijven de kadefaciliteit als 
toegevoegde waarde zien. In 2016 

wordt dit onderzoek voortgezet 
met als uiteindelijk doel om tot 
een conceptontwerp te komen, 
dat vervolgens met betrokkenen 
afgestemd kan worden.

De komst van het Cosun 
Innovation Center maakt 
AFC Nieuw Prinsenland 
aantrekkelijk voor onderzoeks- 
en demonstratieactiviteiten. 
Het Cosun Innovation Center 
staat open voor samenwerking 
met andere ketenpartijen en 

technologiebedrijven. Het richt zich 
daarbij niet alleen op food, maar 
steeds meer op non-food (biobased 
economy) toepassingen. 

Om inzicht te krijgen in de haalbaar-
heid van een campusachtige ont-
wikkeling op en rond de locatie van 

het Cosun Innovation Center doet 
Suiker Unie samen met de BOM 
marktonderzoek. Hieruit moet eind 
tweede kwartaal 2016 blijken of en 
voor welke partijen deze ‘campus’ 
interessant kan zijn en hoe die 
ontwikkeling vorm moet krijgen.

5.2 COLLECTIEVE CO2-LEVERING

De glastuinbouwbedrijven 
gebruiken CO2 (in gasvorm) als 
meststof voor hun teelt. De TOM 
heeft bij de inrichting van het  
gebied rekening gehouden met de 
aanleg van een distributienetwerk 
voor CO2. Daarmee zou bij voorkeur 
duurzame CO2 via leidingen 
naar de glastuinbouwbedrijven 
getransporteerd moeten worden, 
zoals CO2 die vrijkomt bij de 
biomassavergister van Suiker 
Unie of CO2 van andere bedrijven 
uit de omgeving van AFC Nieuw 
Prinsenland.

Onderzocht is of een CO2-
winningsinstallatie kan 
worden toegevoegd aan de 
gasopwaarderingsinstallatie van 
de biomassavergister, en of die 
CO2 afgezet kan worden in het 
glastuinbouwgebied.  
 
Dat blijkt technisch mogelijk. Maar 
om dat rendabel te maken met de 
huidige stand der techniek en de 
huidige prijs van vloeibare CO2, is 
een oppervlak van minimaal 100 ha 
glas nodig. Vooralsnog is dit project 
in de ijskast gezet.

In plaats daarvan maken de 
tuinders gebruik van vloeibare CO2, 
aangevoerd door vrachtwagens. 
Deze CO2 is een restproduct uit 
de chemische industrie en is bijna 
net zo duurzaam als die uit de 
biomassavergister. De hoeveelheid 
vloeibare CO2 die in 2015 
gezamenlijk is ingekocht, bedraagt 
ongeveer duizend ton.
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Duurzaamheidsverslag 
in cijfers
Glastuinbouw 2013 2014 2015

Totaal uitgeefbaar 262 ha 262 ha 262 ha

Mogelijkheid voor netto glas 220 ha 220 ha 220 ha

Verkocht en geleverd t/m 68 ha 68 ha 94 ha

Gerealiseerd netto glas 28,2 ha 28,2 ha 28,2 ha

Verbruikte hoeveelheid gas (28,2 ha glas) 18,5 mln. m3 17,9 mln. m3 17,8 mln. m3

Gasverbruik voor warmte 45,5 m3/m2 36,3 m3/m2 35,8 m3/m2

Gasverbruik voor belichting 20,4 m3/m2 27,2 m3/m2 27,3 m3/m2

Netto geleverde elektriciteit aan het net 12.149 MWh 8.006 MWh 14.687 MWh

Geleverd gietwater aan de bedrijven 27.503 m3 - 7.976 m3

Geloosde hoeveelheid spuiwater 17.967 m3 16.707 m3 6.717 m3

Spuiwaterlozing per m2 glas 0,064 m3/m2 0,059 m3/m2 0,024 m3/m2

Werkgelegenheid (fte) 140 140 140

Bedrijventerrein 2013 2014 2015

Uitgeefbaar ca. 50 ha 50 ha 50 ha

Verkocht en geleverd t/m -
0,61 ha
+ in optie 1,2 ha

0,61 ha
+ in optie 1,2 ha

Opgewekte windenergie *
Vanaf 1-9-2015 t/m 31-12-2015) 

- - 14.812 MWh

Werkgelegenheid (fte) - - 5

*  Opgewekte windenergie prognose voor 2016: 36.253.640 kWh  
(Gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden: 3.000 kWh)
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