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Geachte heer Maas,

In uw brief van 21 juni 2018 heeft u op grond van artikel 40 RvO vragen gesteld over 
de verloedering van het gebied dat we kennen als “Kop van Zuid Steenbergen”.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

VRAAG: Is het college van mening dat het gedateerde bedrijventerrein en gronden op het 
zuidelijkste punt van Steenbergen verloederd en verpauperd is?
ANTWOORD: Wij delen uw mening dat de locatie niet aantrekkelijk oogt en dat het de 
afgelopen járen ook niet is verbeterd.

VRAAG: In 2011 is een plan gepresenteerd onder de noemer Project Kop van Zuid. Wat is 
de status van dit plan?
ANTWOORD. Dit plan is niet doorgegaan omdat de eigenaar/initiatiefnemer destijds 
andere kopers kon vinden voor zijn grond zonder dat hiervoor het bestemmingsplan hoefde 
te worden gewijzigd.

VRAGEN: Dat het nu tijd wordt voor snelle actie en beweging tot herontwikkeling van het 
gebied Kop van Zuid? Wil het college druk op de ketel zetten en actiever op zoek gaan 
naar geïnteresseerden, het vastgelopen project lostrekken en vaart maken?
ANTWOORD: We zouden heel graag actie willen ondernemen en druk op de ketel zetten. 
We hebben echter te maken met een eigenaar die de gronden en gebouwen volgens de 
bestemming gebruikt en dit wil blijven doen. Hierdoor is de noodzaak voor het ontwikkelen 
van de locatie vanuit de eigenaar niet heel groot. Vanuit meerdere gesprekken die met de 
eigenaar zijn gevoerd is wel het beeld ontstaan dat er bereidheid is om mee te werken aan 
de herontwikkeling, mits er van onze zijde wordt meegewerkt aan een uitbreiding van zijn 
bedrijfsactiviteiten in het buitengebied. Het is bestemmingsplantechnisch en op basis van 
de verordening ruimte van de provincie echter niet toegestaan om in het buitengebied 
agrarische producten van derden op te slaan. Dat is meer een bedrijfsmatige/industriële 
activiteit, die thuis hoort op een bedrijventerrein.
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U heeft hier in de stukken behorende bij de behandeling van het bestemmingsplan 
buitengebied Steenbergen nog een zienswijze en reactie hierop kunnen lezen. Daarom 
behoudt de huidige eigenaar zijn locatie voor de continuïteit van zijn bedrijfsvoering.

VRAAG Zeven jaar geleden was de insteek het uitgeven van bedrijfskavels voor kantoren 
en lichte bedrijvigheid. Gezien de stilte rondom ‘de Poort van Steenbergen is hier weinig tot 
geen animo voor. Is het college bereid om onderzoek te doen naar andere ontwikkelingen 
en mogelijkheden dan die van kantoren en lichte bedrijvigheid?
ANTWOORD: Het is niet zeker dat er geen belangstelling is voor de oorspronkelijk 
gedachte invulling. De eigenaar/ontwikkelaar had twee kopers voor zijn grond zonder dat 
hij hiervoor het bestemmingsplan hoefde te wijzigen en was hiermee tevreden. Het plan is 
dus nooit in de verkoop gezet zoals oorspronkelijk gedacht was. Dit wil overigens niet 
zeggen dat we per definitie vasthouden aan de opzet van destijds, er kunnen ideeën leven 
voor een andere invulling. Dit proces om eventueel te kiezen voor een andere invulling 
dient zorgvuldig te gebeuren. In eerste instantie is of zijn de huidige eigenaars aan zet. U 
moet zich realiseren dat we zonder de medewerking van de eigenaar(s) nergens komen. 
Het voert in onze ogen ook te ver om tot onteigening over te gaan. Dit is een juridisch 
zware en moeilijke procedure en ook financieel zit hier behoorlijk wat risico aan vast. 
Ontwikkelaars en/ of bedrijven met een ruimtevraag verwijzen wij wel naar deze locatie.

VRAAG: U stelt voor de presentatie van het verkooptraject bij de basis aan te pakken 
middels bijvoorbeeld nette en duidelijke wervingsborden en dat de openbare ruimte low 
budget representatief verkoopbaar gemaakt zal moet worden.
ANTWOORD: Wanneer er een herontwikkeling/verkooptraject komt, zullen we daar met de 
ontwikkelaar zeker naar toe werken. We gaan nu al wel in gesprek met de eigenaar met 
het verzoek om de bedrijfslocatie en de daarbij behorende buitenruimte beter te 
onderhouden.

Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee in voldoende mate te hebben beantwoord.
Mocht u nadere informatie wensen neemt u dan alstublieft contact op met onze 
medewerker Martin Meulblok. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0167 543414 of 
per e-mail: m.meulblok@qemeente-steenberaen.nl. of bij diens afwezigheid Harold Mailoa 
via telefoonnummer 0167-543459, e-mail h.mailoa@qemeente-steenberqen.nl.

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

ongh RA R.P. van d' Belt, MBA
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