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Onderwerp
Chronologische informatie ontwikkelingen bedrijfslocatie Van Merriënboer constructie BV (CITO 
machinebouw) vanaf2013

Steenbergen; 21 augustus 2018

Aan de Raad,
Naar aanleiding van de vraag van raadslid Abresch 27-06-2018 van de fractie van Gewoon Lokaal om 
een chronologisch inzicht wat er de afgelopen járen heeft plaatsgevonden betreffende de bedrijfslocatie 
Van Merrienboer Constructie BV (Cito Machinebouw) doen wij u hierbij het chronologische overzicht 
toekomen vanaf begin 2013. Aanvullend voor u ter beeldvorming, vanaf 1988 lopen er al overleggen en 
rechtszaken met het bedrijf die tot op heden tot niets geleid hebben.

- 3 januari 2013. Ontvangst brief Stichting Milieuhinder uit de Woonomgeving (afgekort SMW) om, 
naar aanleiding van gesprekken met de verantwoordelijk wethouder Van Kesteren en de heer 
Van Merriënboer in 2011 en 2012, een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar 
de verplaatsing, sanering en herinrichting van CITO machinebouw (Van Merrienboer constructie 
BV).
19 februari 2013. College akkoord met het verstrekken van de opdracht aan SMW tot het 
uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek tegen een bedrag van 6 2500, -.
22 februari 2013. Gemeente verzend opdrachtverstrekking aan SMW.

- 25 februari 2013 SMW verzend conceptopdracht haalbaarheidsstudie ter ondertekening aan 
CITO machinebouw (Van Merriënboer constructie BV).
22 mei 2013. Nader gesprek tussen SMW en de heer Van Merriënboer.
4 juli 2013. Telefonisch contact SMW en de heer Van Merriënboer. Hierin aangegeven dat de 
wens van de heer Van Merriënboer om de bouw van een loods op de nieuwe locatie geen 
onderdeel uit te laten maken van het onderzoek niet mogelijk is, Dit maakt onderdeel uit van het 
totaalplan dat op haalbaarheid onderzocht moet worden.
8 juli 2013. SMW verstuurd een e-mail met samenvatting Ínhoud telefoongesprek en aangegeven 
dat op 1 september 2013 duidelijkheid moet worden gegeven door de heer Van Merriënboer. 
Omdat SMW anders de opdracht teruggeeft aan de gemeente.
2 september 2013. E-mail van SMW aan de gemeente met voorstel aan het college om eenmaal 
uitstel te verlenen aan SMW om opdacht uit te voeren. Dit omdat de opdracht niet conform het 
idee van de gemeente in de zomer van 2013 is uitgevoerd.
4 september 2013. E-mail verstuurd vanuit gemeente aan SMW dat er uitstel wordt verleend tot 
het uitvoeren van de opdracht tot eind november 2013.
1 december 2013. Het bedrijf van Merriënboer constructie BV stuurt e-mail aan SMW waarin het 
bedrijf o.a. aangeeft alleen in te stemmen met de opdracht indien de gemeente al bij voorbaat 
bereid is om een substantiële financiële bijdrage te geven aan Van Merriënboer Constructie BV.
5 december 2013. SMW deelt standpunt mede over aanvullende eisen Van Merriënboer 
Constructie BV aan gemeente. Ten aanzien van financiële bijdrage vooraf zegt SMW het 
volgende:



Het is niet wenselijk of onjuist dat één of beide partijen vooraf financiële claims leggen. Dit komt 
pas indien er sprake is van een te kort en in de tweede fase de mogelijkheden worden besproken 
hoe dit te kort kan worden opgelost. Hierbij wordt naar beide partijen gekeken, waarbij het zeker 
niet de bedoeling kan en mag zijn om het bedrijf in financiële problemen te brengen. Integendeel! 
De bedoeling is dat beide partijen hun doel behalen.
12 december 2013. Gemeente bericht SMW dat zij het standpunt van SMW kunnen 
onderschrijven.
December 2013 (voor de kerst, exacte datum niet bekend). SMW bericht het constructie bedrijf 
over haar standpunt ten aanzien van de aanvullende eisen van het bedrijf.
27 januari 2014. E-mail vanuit SMW aan de gemeente dat de heer Van Merriënboer nog steeds 
niet akkoord is gegaan met de voorwaarden van SMW om de opdracht uit te voeren ondanks 
verschillende gesprekken, In deze e-mail deelt SMW tevens mede dat bij verdere vertraging 
vanuit de zijde van Van Merriënboer constructie BV, SMW de opdracht terug zal geven aan de 
gemeente en dus niet zal uitvoeren.
7 april 2014. De gemeente verstuurt e-mail aan SMW of er nog iets vernomen is van de heer Van 
Merriënboer.
8 april 2014. SMW stuurt een e-mail aan de gemeente dat er nog steeds geen reactie is 
ontvangen van de heer Van Merriënboer en dat SMW bij geen reactie voor 14 april 2014 voorstelt 
aan de gemeente om de opdracht aan SMW officieel in te trekken.
9 april 2014. Reactie van de heer Van Merriënboer aan SMW waarin hij aangeeft in te stemmen 
met de offerte onder een aantal eisen waaronder een budgetneutrale bedrijfsverplaatsing.
15 april 2014. E-mail van SMW aan de gemeente met o.a. de opmerking dat SMW als adviseur 
een budgetneutrale bedrijfsverplaatsing naar beide partijen niet kan garanderen.
22 april 2014. E-mail SMW aan bedrijf met daarbij onder andere, aangegeven dat een 
budgetneutrale bedrijfsverplaatsing door SMW niet kan worden gegarandeerd. SMW sluit de e- 
mail af met het verzoek om binnen 14 dagen te reageren om wel of niet akkoord te gaan met het 
verrichten van een haalbaarheidsonderzoek.
7 mei 2014. Gesprek geweest met wethouder Zijlmans en Lepolder met de heer Van Merriënboer. 
24 juni 2014 besluitvorming college:
1. Om Cito Machinebouw en SMW te berichten om de opdracht tot het uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek in te trekken, vanwege het feit dat er door het bedrijf onaanvaardbare 
aanvullende eisen worden gesteld ten aanzien van de uitvoering van het 
haalbaarheidsonderzoek.
2. De aanleg van het openbaar groen op het resterende terrein na overleg met dorpsraad en 
omwonenden en tegelijk met het woonrijp maken van het plangebied Den Darink uit te voeren na 
oplevering van de laatste woning in het plangebied.
3 juli 2014 brieven verstuurd aan Cito-Machinebouw (Van Merriënboer constructie BV) en SMW 
dat opdrachtverstrekking aan het SMW tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar 
een bedrijfsverplaatsing is ingetrokken, waarbij van doorslaggevend belang is geweest de eis 
vanuit het bedrijf om vooraf al duidelijkheid te hebben dat een eventuele bedrijfsverplaatsing 
budgettair neutraal kan plaatsvinden.

19 november 2014. E-mail met brief van de heer Van Merriënboer gericht aan wethouder 
Zijlmans en Lepolder. ínhoud: Opdracht haalbaarheidsonderzoek is ingetrokken maar hij wil nog 
steeds zijn bedrijf verplaatsen naar de overzijde van de Brugweg.
1 december 2014. Mededeling van de gemeente aan de heer Van Merriënboer dat er onder de 
gebruikelijke voorwaarden (kosten voor rekening van initiatiefnemer) meegewerkt kan worden 
aan een bedrijfsverplaatsing.
Begroting 2015: De gemeente maakt voor het eerst geen melding meer van de verdere 
ontwikkeling van Den Darink op en in de richting van de bedrijfslocatie van Van Merriënboer. 
Begroting 2016: De gemeente sluit definitief de exploitatie van woongebied Den Darink af.
8 november 2016. College B&W meldt in raadsmededeling over het niet doorgaan van het 
dorpsbos.
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- 1 maart 2017. Gesprek met de heer Van Merriënboer, zijn adviseur en wethouder Lepolder en 
beleidsmedewerker ruimtelijke ordening.
6 maart 2017. Gemeente verstuurd e-mail aan de heer Van Merriënboer met informatie over de 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan Kom Kruisland en de verordening 
ruimte van de provincie.
17 maart 2017, Gemeente heeft een e-mail gestuurd aan de heer Van Merriënboer met 
besprekingsverslag overleg 1 maart 2017.

- 7 april 2017. E-mail van de heer Van Merriënboer aan de gemeente dat hij de Ínhoud van het 
verslag van het overleg van 1 maart 2017 met wethouder Lepolder nog niet heeft kunnen 
bespreken met zijn adviseur. Tevens verzoek om raadsmededeling over het dorpsbos toe te 
sturen.
11 april 2017, Gemeente stuurt via e-mail raadsmededeling dorpsbos toe.
16 mei 2017, OPS benadert wethouder Vos van economische zaken om helderheid te 
verschaffen in de richting van de heer Van Merriënboer over de strook grond achter zijn huidige 
bedrijf. Vervolgens heeft de heer Van Merrienboer wethouder Vos met hetzelfde verzoek ook nog 
via de e-mail benaderd.
22 mei 2017. Gemeente stuurt e-mail aan de heer Van Merriënboer waarin is aangegeven dat de 
woonwijk Den Darink niet verder wordt uitgebreid en dat er een keuze is gemaakt om de 
resterende strook grond te ontwikkelen als openbaar groen.

- 20 februari 2018. Artikel 40 vragen raadslid van Den Bosch D66 fractie.
- 20 maart 2018. Beantwoording artikel 40 vragen D66 fractie door college.

4 april 2018. Vervolgvragen E. van der Spelt D66 fractie.
15 mei 2018. Beantwoording vervolgvragen door college.
27 juni 2018. Brief van de heer Van Merriënboer aan de gemeenteraad om plannen om te komen 
tot groene inrichting van de strook grond stop te zetten en wederom in overleg te gaan met het 
bedrijf.

Hoogachtend, j
burgemeester en wethouders van Steeríbergen, ļ 
de loco-secretaris, de burgemeester,

drsJŕVC. de Korte MCM R.Ŕ. v; elt, MBA
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