
Geachte commissie. 
 
Graag maken wij gebruik van het spreekrecht om een 
toelichting te geven over de eerder ingezonden brief van de 
heer Van Merrienboer. En doel ik op de brief ten aanzien van 
de planontwikkeling van machinefabriek aan de Brugweg van 
fa. van Merrienboer in Kruisland. 
 
Een zaak die sinds eind tachtiger jaren uit de vorige eeuw 
speelt. Inmiddels een verhaal met een forse historie….het 
verhaal zou bijna lezen als een spannend jongensboek, maar 
met al die details, sentimenten en emoties wil ik u nu niet 
vermoeien. 
 
Allereerst wil ik voorop stellen, dat we niet willen gaan 
zwartepieten..it takes two to tango en dan is het niet reel om 
na een historie van bijna 30 jaar in de verwijtende sfeer te 
vervallen, denken wij althans.  
 
Alhoewel het de ondernemer in kwestie wel een klein trauma 
heeft bezorgd willen we er ook voor waken om niet 
rancuneus op te treden, maar willen we met open vizier en 
transparantie zonder rancune over de zaak praten.  
 
Dat even als korte inleiding.  
 
Het begon dus allemaal toen eind tachtiger jaren van de 
vorige eeuw toen het gemeentelijk plan werd opgepakt om 
een woonwijkje achter de machinefabriek van van 
Merrienboer aan de Brugweg in Kruisland te ontwikkelen . 
 



Dat ervoer van Merrienboer als negatief, omdat een 
toekomstige uitbreiding van het bedrijf daarmee volledig 
werd uitgesloten. 
Daarnaast betekende woonbebouwing op te korte afstand 
van het bedrijf van van Merrienboer onvermijdelijk bezwaren 
van de toekomstige bewoners en dus het negatieve 
perspectief van een aanzienlijke beperking van de  
bedrijfsvoering.  
De fa van Merrienboer maakte dus een formeel bezwaar.  
 
Nadat de gemeente persisteerde in haar planopzet, werd 
hoger beroep ingesteld en stelde de Raad van State van 
Merrienboer uiteindelijk in het gelijk. Door een deel van het 
uitbreidingsplannetje – waar op korte afstand van het bedrijf  
woonbebouwing was gepland – werd door de Raad van State 
een streep gehaald. Daarmee werd dus alsnog enige afstand 
tot het bedrijfsgebouw gewaarborgd. 
 
De gemeente - als ik even snel door het dossier loop - was na 
veel vijfen en zessen vervolgens wel bereid om nieuwbouw 
van de fabriek elders toe te staan, maar een actieve 
wegbestemming van de fabriek bleek niet aan de orde en was 
niet bespreekbaar.  
 
Dat betekende dus dat de familie de verplaatsing volledig 
voor zijn eigen kiezen kreeg en de oude fabrieksruimte maar 
moest zien te verkopen. 
Logisch dat gegeven de aanpalende woonwijk en gelet op de 
kleine kring van industriële kopers in Kruisland het object niet 
verkoopbaar bleek.  
 



Veel gevoerd overleg met de gemeente over de ontstane 
impasse leidde helaas tot niks. Zonder te overdrijven spreek 
ik dan over tientallen gesprekken. Elke keer bleek de 
gemeente niet ontvankelijk voor de ontstane 
problematiek....wel werd zoals gezegd de bereidheid 
uitgesproken om de fabriek een woningbouwbestemming te 
geven, maar een verplaatsing van een bedrijf betekent vaak 
een investering met een onrendabele top en dan is een 
bijdragen van derden (provincie en/of gemeente) een 
noodzaak. 
  
Jammer. 
  
Ondertussen is het woonwijkje half afgebouwd en oogt het 
dus niet compleet. Het aanzicht is er van de Brugweg ook niet 
fraaier op geworden. Er is zelfs sprake van enig uitgesteld 
onderhoud... logisch….Van Merrienboer heeft niet 
geïnvesteerd in het verfraaien van het aanzicht zo lang een 
verplaatsing aan de orde zou kunnen zijn en dus kijkt u uit op 
een gedateerd bedrijfsgebouw, gevolgd door een open 
onbestemd terrein, waarna de woonbebouwing van het 
nieuwe woonwijkje in het vizier komt.  
 
Geen schoolvoorbeeld of fraai toonbeeld van aantrekkelijke 
en zorgvuldige dorpsuitleg.  
 
In de stedenbouw moet worden gestreefd naar samenhang 
en een logische en structurele invulling. Niets van dit alles 
aan de Brugweg en omgeving helaas... 
 



Verplaatsing van het fabriekje blijft daarom  het meest 
passend antwoord. Met een dergelijke, adequate oplossing 
worden twee vliegen in een klap geslagen...allereerst een 
fraaie, samenhangende afronding van een woonwijkje door 
de bouw van vervangende eigentijdse woonbebouwing met 
bijbehorende ontsluiting.  
 
Daarnaast een amovering van een beroerd ogend 
bedrijfsgebouw met tenslotte de kans dat passende 
nieuwbouw aan de overzijde van het reeds goedgekeurde 
bedrijventerreintje en reeds eigendom van Van Merrienboer 
kan plaats vinden.  
Aldus wordt ook voor het bedrijf een economische basis 
geschapen om te groeien en te bloeien.  
 
Over deze case wil Van Merrienboer met de gemeente graag 
praten. Optie zou bijvoorbeeld kunnen zijn om in het kader 
van de revitalisering van bedrijfsterreinen een financiële 
bijdrage van de provincie en of gemeente te vragen. Dat vindt 
elders in de regio ook plaats.  
 
Echter wordt een gesprek hierover om een onduidelijke 
redenen stelselmatig geweigerd.  
 
Daarom rest ons helaas geen andere aanpak dan de weg via 
de gemeenteraad te volgen.  
Met het aanbod en de bereidheid om een open gesprek aan 
te gaan zonder rancune of verwijten, maar met enig 
opportunisme oplossingsgericht overleg voeren, is ons 
voorstel.  
 



Uiteraard kunnen we in rechte een gesprek afdwingen, maar 
wij verkiezen geen juridisering en vertrouwen nog steeds op 
een stuk redelijkheid, billijkheid en fatsoen. 
Daarom een pleidooi voor het voeren van een gesprek met 
het college. Wij nemen aan dat  een controlerende 
gemeenteraad daar open voor staat en aldus recht doet aan 
een wederzijds belang zowel met een draagwijdte voor de 
gemeente als voor het bedrijf.…. 
 
Wij danken u voor de aandacht. 


