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Steenbergen, 15 mei 2018

Geachte heer Van der Spelt,

Op 20 maart 2018 zijn de door de D66 fractie ingediende artikel 40 vragen over de 
bedrijfslocatie van Van Merriënboer Constructie BV aan de Brugweg Kruisland beantwoord 
(beantwoording nogmaals bijgevoegd corsanr. UM1801740). Hierop is door u op 4 april 
een vervolgvraag gesteld.

Uw vraag: Wij doen het verzoek om inzage te krijgen in alle relevante documenten rond dit 
dossier van de afgelopen 10 jaar, in elk geval correspondentie tussen de gemeente en de 
ondernemer, tussen de gemeente en inwoners van Den Darink en de dorpsraad inzake de 
bestemming van het braakliggende stuk grond.

Ons antwoord: U en de heer Van Den Bosch zijn naar aanleiding van de vervolgvraag 
uitgenodigd voor een overleg met de wethouder ruimtelijke ordening, de behandeld 
ambtenaar en een vertegenwoordiger van de griffie. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 
12 april 2018 en u heeft toen ook inzage gekregen in de dossiers.

Naar aanleiding van het overleg is ook voor u duidelijk geworden dat de gemeentelijke 
gronden gelegen tussen het bedrijf en de woningen in het plan Den Darink openbaar 
gebied zullen blijven. Dit inzicht is ingegeven door het feit dat uit de verstuurde brief aan de 
ondernemer, d.d. 3 juli 2014, blijkt dat het college het traject om te komen tot een 
herontwikkeling van de bedrijfslocatie in combinatie met de achterliggende grond heeft 
afgesloten. Dit blijkt ook uit het feit dat de exploitatie van het plan Den Darink in de 
begroting van 2016 definitief is afgesloten. In de begroting van 2015 is voor het eerst geen 
melding gemaakt van de mogelijke verdere ontwikkeling van Den Darink in combinatie met 
de ontwikkeling van de huidige bedrijfslocatie.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167 of kijk op www.aemeente-steenberaen.nl.
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Wij gaan er vanuit u hiermede voldoepdeTevJiebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenber fen, 
de secretaris, dee burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA R.P. vánxieíKBelt. MBA
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