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onderwerp Beantwoording artikel 40 A-23031 VVD -
Gekraakte bedrijfswoning en loods 
nabij Fort Henricus

Geachte mevrouw Feskens,

De gemeente is op de hoogte van de gekraakte bedrijfswoning en bijbehorende loods 
aan de Schansdijk 5 in de Heen. De gemeente heeft derden geen toestemming 
gegeven om de panden te betreden en in gebruik te nemen. Reden hiervoor is dat de 
panden deel uitmaken van de aanbesteding 'recreatieve ontwikkeling Fort Henricus', 
en de gemeente de panden volgens overeenkomst vrij van gebruik dient over te 
dragen. Om dit te bewerkstelligen heeft de gemeente stappen ondernomen zodat de 
panden tijdig leeg zijn. U heeft artikel 40-vragen gesteld over dit proces. Ook stelt u 
vragen over de voortgang van de aanbesteding Fort Henricus. Uw vragen hebben wij 
hieronder herhaald en achter iedere vraag vindt u meteen ons antwoord daarop.

1. Gaat de gemeente stappen ondernemen de panden te ontruimen?
De gemeente heeft (via de deurwaarder) de krakers drie maal gesommeerd om de 
panden te verlaten en alles in oorspronkelijke staat achter te laten. Hier is geen 
gehoor aan gegeven door de krakers. Daarom hebben wij ons genoodzaakt gezien om 
aangifte te doen bij de politie en ontruiming van de panden te vorderen. Het is aan de 
officier van justitie om de zaak verder te behandelen. Op dit moment zijn we in 
afwachting van bericht van de rechter-commissaris of er overgegaan kan worden tot 
ontruiming van de panden.

2. Heeft het college de per 1 juli 2022 gewijzigde Wet handhaving kraakverbod 
toegepast?
Het college is inderdaad de weg ingeslagen die deze wet sinds juli jl. mogelijk maakt. 
Het is nu aan de officier van justitie en de rechter-commissaris om deze wet toe te 
passen.
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3. Is er door de krakers een verzoek tot gebruik van de gekraakte panden 
ingediend bij de gemeente? Zo ja, bent u met de WD van mening dat aan geen 
enkel verzoek tot kraken gehoor gegeven moet worden?
Een woordvoerder van de krakers heeft onlangs (na de drie sommatiebrieven) een 
gebruikersovereenkomst aangeboden aan de gemeente. Ons is echter gebleken dat er 
geen afspraken te maken zijn met de krakers. Wij zijn het daarom met u eens en zullen 
aan dergelijke verzoeken geen gehoor geven.

4. Waarom is de gemeenteraad niet op de hoogte gesteld van het kraken van 
genoemde panden?
Door de grilligheid van de situatie de afgelopen weken, was nog niet direct duidelijk 
wat te communiceren omdat we uiteenlopende signalen ontvingen over de situatie.
Wij zijn zodoende eerst zorgvuldig te werk gegaan om eerst zelf een goed beeld te 
vormen van de situatie voordat we stappen zouden gaan zetten en daarover zouden 
gaan communiceren. Inmiddels zijn we ingehaald door de aandacht van de media en 
uw raadsvragen, waarmee u voor nu volledig geïnformeerd bent.

de WD fractie heeft aanvullende vragen over de aanbesteding van de woning en 
loodsen nabij het fort.

5. Hoeveel ondernemers hebben een bod gedaan?
Er zijn in totaal twee inschrijvingen ontvangen.

6. Hoever is de aanbestedingsprocedure?
De twee inschrijvingen worden momenteel beoordeeld door een 
beoordelingscommissie. De commissie zal vervolgens een advies uitbrengen aan het 
college van B&W.

7. Wat zijn de gevolgen voor het proces nu de panden gekraakt zijn?
Er is een inschatting gemaakt over het effect van de kraak op de aanbesteding Fort 
Henricus, waarbij we het woonhuis en de rechterloods vrij van bewoners/leeg op 
dienen te leveren. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we het pand bij verkoop leeg en 
dus conform overeenkomst kunnen opleveren.

8. Welke stappen onderneemt de gemeente om het proces niet te vertragen?
Er is aangifte gedaan met het verzoek om de panden tijdig - in het kader van de 
aanbestedingsprocedure - te ontruimen en parallel daaraan zijn de krakers 
gesommeerd om de panden te verlaten en alles in oorspronkelijke staat achter te 
laten.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de locoburg'de secretaris,

ľľP. dejongh, RA E.M.J. P'
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