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Geachte heer der Wegen en leden van SternOI 67,

In de raadsvergadering van 08-06-2022, nummer 11, heeft u vragen gesteld over 
een brief gericht aan de raad, afkomstig van de directie van De Palletcentrale B.V.

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

Genoemd feit 1:
"De gemeente vraagt - zonder dat daarvoor een juridische titel bestaat - een 
businessplan te schrijven, waarin alle activiteiten van de Palletcentrale minutieus 
worden omschreven."
Vraag 1: Klopt het dat u om een businessplan heeft gevraagd?

De gemeente heeft niet aan het bedrijf gevraagd om een businessplan te schrijven. Bij 
het eerste gesprek tussen de gemeente en het bedrijf werd een businessplan 
voorgelegd. Dit plan was al opgesteld door het bedrijf.

Het schrijven van een plan is niet verplicht, maar wel noodzakelijk om na te gaan of er 
al dan niet rechtstreekse vestiging toelaatbaar is op grond van artikel 5.1 van het 
inpassingsplan AFC West-Brabant. Er is duidelijk gebleken, dat de Palletcentrale niet 
rechtstreeks is toegelaten. Daardoor is gekeken of de bedrijvencombinatie 
Palletcentrale-Verhagen (aardappelhandel) onder toepassing van de "symbiose- 
afwijking" van artikel 5.6 sub d wellicht wel kon worden toegelaten. Om te toetsen aan 
het "symbiose-begrip" is er een commissie met externe deskundigen ingesteld.

Vraag 2: Klopt het dat hiervoor geen juridische titel bestaat?
Zo nee. Waarom heeft u het dan gevraagd?

Zie antwoord vraag 1.

Postadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen 
Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen BrabantseWal Steenbergen, de waterrijke gemeente op de Brabantse Wal.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167, stuur een e-mail via info@gemeente-steenbergen.nl of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl



2221420

Genoemd feit 2:
"Het op verzoek van de gemeente geproduceerde businessplan hebben we aan de 
verantwoordelijk wethouder gepresenteerd. Hij is onder de indruk van het plan, maar 
zegt, dat een vestiging door het college uitsluitend zal worden toegestaan als de 
externe commissie een positief advies geeft."
Vraag 3: Klopt het dat uw wethouder onder de indruk was van dit plan?

Het businessplan, welke besproken werd, wekte inderdaad een positieve indruk bij de 
wethouder.

Om die reden sprak de wethouder uit een positieve grondhouding te hebben.

Vraag 4: Klopt het dat uw wethouder heeft gezegd dat een vestiging door het
college uitsluitend zou worden toegestaan als de externe commissie 
een positief advies afgaf?

De wethouder heeft uitgelegd dat het bedrijf (combinatie Verhagen/Palletcentrale) niet 
direct inpasbaar is en dat er op basis van de beschrijvingen in het businessplan een 
externe adviescommissie positief zou moeten adviseren alvorens het initiatief op de 
collegetafel besproken zou kunnen worden. Er is niet gezegd, dat er bij een positief 
advies van de commissie door het college van burgemeester en wethouders groen 
licht gegeven zou worden voor de vestiging van het bedrijf (combinatie 
Verhagen/Palletcentrale).

Genoemd feit 3:
"De externe commissie - bestaande uit meerdere personen - buigt zich over het 
businessplan, spreekt uitvoerig met ons en brengt een positief advies uit."
Vraag 5: Klopt het dat de externe commissie, die hier over gaat, een positief

advies heeft uitgesproken?

Het klopt dat de externe commissie een positief advies heeft uitgesproken.

Vraag 6: Uit wie bestaat deze commissie?

De externe commissie bestaat uit 2 onafhankelijke adviseurs met kennis op het gebied 
van symbiose. Ten tijde van de beoordeling was de commissie echter incompleet en 
heeft slechts één onafhankelijk adviseur zich gebogen over de casus.

Genoemd feit 4:
"De gemeente zegt medewerking te verlenen op basis van een tijdelijke, voor 10 jaar 
geldende vergunning."
Vraag 7: Klopt het dat u een vergunning wenste te geven voor 10 jaar?

Het verlenen van een vergunning voor 10 jaar is als één van de mogelijkheden 
besproken in een verkenning naar manieren om te borgen dat de voorgestelde 
symbiose activiteiten van het bedrijf, zoals beschreven in het businessplan, ook 
daadwerkelijk tot uitvoer zouden worden gebracht. Hierbij werd gerefereerd aan de 
mogelijkheid van een tijdelijke afwijking onder toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, 
onder 2, Wabo.
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Vraag 8: Zo ja, waarom week u af van de oorspronkelijke gedachte om mee te
werken aan het initiatief?

Op deze wijze wordt het bedrijf de kans geboden om te laten zien dat ze daadwerkelijk 
aan het "symbiose-criterium voldoet.

Vraag 9: Op basis waarvan kwam u op de termijn van 10 jaar?

Dit is de maximale termijn die aan de tijdelijke afwijking, zoals genoemd in het 
antwoord op vraag 7, is verbonden.

Genoemd feit 5:
"Het college legt later het positieve advies van de externe ongemotiveerd naast zich 
neer en wenst eerst nog met de provincie Noord Brabant te spreken, terwijl die 
noodzaak daartoe in geen enkel opzicht bestaat."
Vraag 10: Klopt het dat u het positieve advies van de externe commissie

ongemotiveerd naast u neer heeft gelegd?

Nee, in de principe-uitspraak, die als bijlage bij deze brief is gevoegd is beschreven 
tegen welk licht en op grond van welke motivering er is besloten om geen 
medewerking te verlenen aan het gecombineerde verzoek van de Palletcentrale en 
Verhagen(BP2200158)

Vraag 11: Zo ja, waarom dan?

Zie antwoord vraag 10

Vraag 12: Zo nee, wat is dan de motivatie waarom u het advies naast u neer heeft
gelegd?

Zie antwoord vraag 10

Genoemd feit 6:
"In het laatste gesprek verwijst de gemeente plotsklaps terzijde naar artikel 5, lid 6 d 
van de voorschriften met de suggestie dat een mogelijke ontheffing in het geding is." 
De Palletcentrale bestrijdt dit en stelt wel aan de voorschriften te hebben voldaan.

Vraag 13: Vindt u dat de Palletcentrale hierin gelijk heeft en voldoet aan de
voorschriften?

Graag zien wij uw reactie op deze vraag onderbouwd per criteria zoals 
benoemd in de e-mail.

Nee, zie antwoord op vraag 1.

Genoemd feit 7:

"Daarnaast zijn door de wethouder onmiskenbaar en in absolute bewoordingen 
verwachtingen gewekt. Hij gaf expliciet aan, dat er medewerking zal worden verleend 
als de externe commissie een positief advies geeft. Dit sprak hij uit in aanwezigheid 
van de ambtelijke staf en derden. Nu dat positieve advies expliciet is verstrekt gaat het 
niet aan om van standpunt te veranderen en leidt dat

tot onbehoorlijk bestuur."
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Vraag 14: Klopt het dat door uw wethouder onmiskenbaar en in absolute
bewoordingen verwachtingen zijn opgewekt door expliciet aan te 
geven dat er medewerking zou worden verleend bij een positief advies 
van de externe commissie? Zo nee, graag onderbouwing waarom u 
vindt van niet.

Nee, zie antwoord op vraag 4.

Vraag 15: Deelt u de mening van de Palletcentrale dat dit alles leidt tot
onbehoorlijk bestuur?

Nee, zie onder andere de beantwoording van de vragen 4 en 14.

Genoemd feit 8:
"Een eerdere opmerking dat het college bij het verlenen van een ontheffing een zekere 
beleidsvrijheid (discretionaire bevoegdheid) heeft voor het verlenen van een 
ontheffing is naar onze overtuiging niet relevant en in deze casus zeker niet 
steekhoudend."
Vraag 16: Tot op welke hoogte vindt u dat uw college beleidsvrijheid heeft is een

casus als deze?

Er is geen sprake van een gebonden besluit. Het college heeft de vrijheid en ruimte om 
te kunnen sturen op haar eigen beleid, waarbij de primaire doelgroep van het Agro- en 
Foodcluster juist op dit cluster hun bedrijfsactiviteiten ontplooien met uitwisseling van 
grond-, reststoffen en waarbij aanverwante bedrijven hun diensten en activiteiten niet 
op, maar vlakbij het Agro- en Foodcluster kunnen uitoefenen. Het moet worden gezegd 
dat in een tijd dat er een grote schaarste is aan bedrijventerreingrond, er enorm veel 
druk op de kleine hoeveelheid beschikbare ruimte wordt gelegd. De grote ruimtevraag 
van de Palletcentrale (ca 9 ha) ten opzichte van de nog beschikbare ruimte werd daarom 
als grondslag gebruikt voor afwijzing.

Overige vragen:

Op 9 mei 2022 konden we op de website van BN de Stem het volgende lezen:

Evenementen bedrijfJMT Dinteloord herrijst uit corona-as: verhuizing naar Agro Food 
Cluster

"Naar verluidt gaat nieuwbouw op het AFC-terrein gepaard met verdere uitbreiding 
van de bedrijfsactiviteiten: JMT zou ook de catering willen gaan verzorgen tijdens 
beurzen en evenementen, waardoor ondernemers een totaalpakket kunnen 
afnemen bij het bedrijf. Door zich nadrukkelijk op de foodsector te richten, voldoet 
JMT aan de voorwaarde dat bedrijven op het AFC actief moeten zijn of verbinding 
moeten hebben met agrofood."

Vraag 17: In hoeverre berust de ínhoud van dit artikel op de waarheid?
Klopt de motivatie die in het artikel wordt vermeld?
Zo nee, wat was dan de motivatie?
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De motivering die in het artikel wordt vermeld klopt. JMT heeft bewezen aangetoond 
catering als belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering te willen maken.

In de totale context valt het op, dat een tweetal andere bedrijven op het agrofoodpark 
Dinteloord een geringere relatie en match met het agro food cluster hebben dan de 
Palletcentrale voorstaat.

Vraag 18: Wat is naar de mening van uw college de reden om het ene bedrijf wel
medewerking te verlenen en het andere bedrijf niet? Deze vraag zien wij 
graag onderbouwt beantwoord met daarin uw verschillende reden per 
bedrijf.

Bedrijven die met een afwijking van het inpassingsplan plek hebben gevonden op het 
AFC hebben dit gedaan middels een goed onderbouwd positief advies van een 
volledige adviescommissie. De bedrijven nemen geringe plaats in op het agro en 
foodcluster en hebben bewezen symbiose activiteiten met de primaire doelgroep. 
Niet duidelijk is op welke situaties/bedrijven u doelt.

In de e-mail lezen wij dat het gemeentebestuur op 23-03-2022 in een brief aan de 
Palletcentrale het verzoek tot vestiging op het AFC heeft afgewezen. Aldus de 
Palletcentrale nu wéér met een ander argument, namelijk dat de gevraagde 
oppervlakte van 9 ha een te groot beslag zou leggen op het bedrijventerrein.

Vraag 19: Klopt het dat er andere bedrijven wel 9 ha of meer beslag leggen op het
bedrijventerrein?

Zie antwoord vraag 16. De focus moet er sterk op worden gelegd dat op het Agro en 
Foodcluster vooral bedrijven in de primaire doelgroep (artikel 5.1 inpassingsplan AFC 
West-Brabant) vestigen om een sterk fundament voor de Steenbergse groene 
economie te leggen. De overige lokale en regionale bedrijventerreinen moeten ruimte 
bieden aan dienstverlenende bedrijven.

Vraag 20: Klopt het dat de verantwoordelijkheid voor het beslissen over de grootte
van de percelen ligt bij de Suikerunie, eigenaar van het bedrijvenpark en 
niet bij de gemeente Steenbergen?

Dat is juist, met inachtneming van de kaders van het inpassingsplan

In de e-mail lezen wij dat het voor de Palletcentrale geen optie was om een hoger 
beroep te overwegen, c.q. een kort geding aan te spannen omdat de grondeigenaar, 
Suikerunie, na een dik jaar wachten niet bereid was om de grond nog langer voor de 
Palletcentrale te reserveren en de lange Juridische procedures daarover af te 
wachten. Andere serieuze kandidaten hadden zich namelijk reeds gemeld.

Vraag 21: Bent u ermee bekent dat de grondeigenaar de grond niet langer meer
wilde reserveren?

Dit is ons inderdaad gebleken en dit is bevestigd door de Cosun Beet Company.

Vraag 22: Weet u of de grond reeds verkocht is?
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Er is een andere kandidaat in beeld voor deze gronden.

Dan nog enkele algemene vragen n.a.v. de door de Palletcentrale aan de raad gerichte 
e-mail:

Vraag 23: Hoe is deze e-mail binnen uw ambtelijke organisatie ontvangen? Immers
termen als onbehoorlijk bestuur gaan toch niet in de koude kleren zitten, 
lijkt ons.

In deze brief treft u de reactie van het college van burgemeester en wethouders aan.

Vraag 24: Vindt u het geen gemiste kans dat de Palletcentrale B.V. nu niet meer
gevestigd gaat worden binnen onze gemeentegrenzen?

We hebben helaas geen alternatieve locatie voorhanden. Bedrijvengrond is schaars. 
De noodzaak om snel met verdere bedrijventerreinontwikkeling aan de slag te gaan is 
groot. Naast de Palletcentrale hebben we meer potentiële vestigers moeten 
teleurstellen.

Vraag 25: Bent u bereidt als nieuw college om het contact met De Palletcentrale
B.V. weer op te pakken om te zien of u hen alsnog kunt binnen onze 
gemeentegrenzen kunt harken?

Zie antwoord op vraag 24.

Vraag 26: Indien u vraag 25 met nee beantwoord, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 24.

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris, --------de de burgemeester,

tongh, RA n Belt, MBA
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