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Artikel 40 vragen, onderwerp
Bierbrouwerij Steenbergen
Steenbergen, 19 februari 2019

Geachte heer Lambers,

U heeft op basis van artikel 40 van het Reglement van Orde schríftelijk vragen
gesteld over de ontwikkelingen rondom de plannen voor een bierbrouwerij in
relatie tot Fort Henricus .
Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u ons
antwoord daarop.
Voordat wij op de beantwoording van uw vragen ingaan, willen wij u hieronder
allereerst een beeld schetsen van de kansen en mogelijkheden die wij als college
zien voor de gemeente Steenbergen met betrekking tot de (door)ontwikkeling van
het gebied nabij Fort Henricus.
Samen met Natuurmonumenten, de provincie Noord-Brabant en het Waterschap
werken we aan een totaalvisie voor het gebied. We zien kansrijke mogelijkheden
voor het realiseren van een bovenlokale, toeristisch-recreatieve trekpleister voor
de komende tientallen járen. Daarom spannen we ons gezamenlijk in om het
gebied in-één-keer-goed door te ontwikkelen. Daarbij komt dat de restauratie van
het fort een meerjaren- en miljoeneninvestering is van verschillende partijen.
Deze investering verdient een gedegen gebiedsontwikkeling van de nabij gelegen
gronden, waarbij rekening wordt gehouden met de complexiteit van de
verschillende locatieaspecten (locatie in buitengebied, 3 verschillende
bouwblokken, huidige bestemming, planologische verbinding, waterkerende dijk,
Groenblauwe mantel en EVZ).
We streven hierbij naar de beste condities om een partij of meerdere partijen de
kans te geven om het gehele gebied succesvol te gaan exploiteren. Ten gunste
van de totale gemeenschap op de langere termijn.
Om de kansrijke mogelijkheden ten volle te benutten, zijn wij afhankelijk van de
medewerking (en het tempo) van de bovengenoemde belanghebbenden
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waarmee wij samenwerken. Ook de complexiteit van de huidige (gebieds)situatie
vraagt om zorgvuldig handelen en samenwerken wat impact heeft op de snelheid
van het proces. Wij vinden het als college dan ook zeer spijtig dat voor de
Steenbergse ondernemer waar u vragen over stelt, niet de gewenste snelheid is
behaald.
1. Wat heeft het college, anders dan het voeren van consultatiegesprekken, heel
concreet gedaan om de herhaalde verzoeken om medewerking van de
Steenbergse ondernemer Kees-Jan Kooijmans om in Steenbergen nabij Fort
Henricus een lokale brouwerij op te richten annex proeflokaal met
mogelijkheid van rondleidingen en demonstraties te realiseren?
Ons antwoord:
In de vorige collegeperiode is vanuit Expeditie Nassau onderzoek gedaan naar
mogelijk geschikte locaties voor het vestigen van een bierbrouwerij in de gemeente
Steenbergen. Diverse locaties voldeden toen niet om milieu- en productietechnische
redenen.
In 2017 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de ondernemer de heer Kooijmans,
de toenmalige wethouder Vos en de ambtenaar Recreatie en Toerisme. Dit ging
over de ontwikkeling van de beoogde bierbrouwerij nabij Fort Henricus. Hierop
volgend zijn er nog verschillende contactmomenten geweest tussen de heer
Kooijmans en de ambtenaar Recreatie en Toerisme. Over de locatie zijn geen
toezeggingen gedaan. Ook is er op dat moment gezegd dat het gehele traject van
gebiedsontwikkeling er toe kan leiden dat de feítelijke ingebruikname van de
panden voor recreatieve doeleinden door een ondernemer, wellicht pas over 3-4
jaar aan de orde zou zijn. (Zie ook de beantwoording van de Artikel 40 vragen van
de Volkspartij uit 2018.)
Vervolgens heeft er op 12 maart 2018 een ideeënavond plaatsgevonden voor de
gebiedsontwikkeling nabij Fort Henricus, o.l.v. de projectgroep Fort Henricus. De
heer Kooijmans is, net als anderen geïnteresseerden, hiervoor uitgenodigd.
Deze ideeënavond is vervolgens uitgemond in een marktconsultatie in oktober
2018. Ook hiervoor is de betreffende ondernemer uitgenodigd. Deze heeft hierop
aangegeven hier niet aan deel te willen nemen. Ook niet na een persoonlijk verzoek
van de projectleider. Hij heeft wel aangegeven met interesse de aangekondigde
tender af te wachten.
De marktconsultatie werd vervolgens in december 2018 afgerond en
geïnteresseerde ondernemers zijn uitgenodigd voor een gesprek, waaronder
ondernemer Kooijmans.
Begin 2019 is er een gesprek gevoerd tussen de ondernemer, de huidige wethouder
Lepolder en de ambtenaar Recreatie, Toerisme en Erfgoed. In dit gesprek heeft de
wethouder uitgebreid aan de heer Kooijmans uitgelegd hoe de situatie rondom Fort
Henricus is ontstaan, hoe deze nu is en hoe zij het vervolgtraject inschat. De
ondernemer vertelde hierop vergevorderde vestigingsplannen te hebben in een
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buurgemeente. Hierop heeft de wethouder de ondernemer gevraagd of het
realiseren van (een deel van) zijn plannen alsnog in Steenbergen mogelijk is, ook
als hij definitief kiest voor een vestiging in een buurgemeente. De ondernemer heeft
hier positief op gereageerd. Hij heeft aangegeven open te staan voor een en-en
constructie. Een week na afloop van dit gesprek, tijdens een telefonisch gesprek met
de ambtenaar Recreatie, Toerisme en Erfgoed, zei hij wederom open te staan voor
een en-en constructie. Hij gaf daarbij aan op de hoogte te willen worden gehouden
over de voortgang van de ontwikkelingen van het gebied nabij Fort Henricus.
2.

Heeft anders dan in 2018 werd beantwoord in de periode van bijna een jaar
nu wel een keer een serieus gesprek plaats gevonden tussen de ondernemer
en wethouder Lepolder van economische zaken dan wel een van de andere
leden van het college? Zo ja, wat is daarvan de uitslag en zo neen, waarom
niet?
Ons antwoord:
U kunt in het antwoord bij vraag 1 teruglezen dat zowel het vorige college als het
huidige college actief contact heeft gehad met de heer Kooijmans.

3. Wat is de concrete stand van zaken met betrekking tot de vast stelling van het
door het college beoogde Programma van eisen? Kunt u de contouren nu we
tien maanden verder zijn inmiddels delen met de gemeenteraad?
Ons antwoord:
Na de afronding van de marktconsultatie, zijn in de afgelopen weken meerdere
gesprekken met diverse (lokale) ondernemers gevoerd. Zij hebben hun
belangstelling door middel van (gezamenlijke) plannen en mogelijkheden kenbaar
gemaakt. Een mooi resultaat van de consultatie en aanpak is dan ook het brede
aanbod van (lokale) ondernemers die gezamenlijk zoeken naar samenhangende
initiatieven die recht doen aan de omgeving. Alle informatie uit de voorgaande
periode mondt nu uit in een programma van eisen. Wij zijn hier dus nu druk mee
aan de slag en zullen dit in het 2e kwartaal van 2019 met u delen.

4.

Hoever bent u met de voorbereidingen voor de noodzakelijke wijziging van het
bestemmingsplan? Wanneer vindt bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het
inbrengen van zienswijzen plaats en wanneer verwacht u het concept
bestemmingsplan voor goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad?
Ons antwoord:
Zodra het programma van eisen vastgesteld is, kan het wijzigen van het
bestemmingsplan worden voorbereid. Op dit moment worden de
bestemmingsmogelijkheden zorgvuldig onderzocht. Dit in combinatie met de
planologische verbinding van het grenzende bouwblok van de eigenaar van de
romneyloodsen. Zorgvuldigheid in het zoeken naar de juiste nieuwe bestemming is
geboden. Eén die recht doet aan de bestaande en toekomstige belangen.
De procedure voor het wijzigen van de bestemming heeft een minimale
doorlooptijd van negen maanden. Dit betekent dat niet eerder dan in 2020 het
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concept bestemmingsplan aan u wordt voorgelegd. Een zienswijze procedure is een
onderdeel van dit proces.

5. De beoogde brouwerij zou worden gevestigd op gronden en in gebouwen die
de gemeente Steenbergen, met uitsluitend een tegenstem van de fractie van
de Volkspartij heeft verworven. Bent u inmiddels bereid, nu de besprekingen
zonder zichtbaar resultaat meer beginnen te lijken op een hobby van
enthousiaste maar goede plannen afremmende beleidsmakers dan zinvolle en
gewenste economische en recreatieve ontwikkeling, alsnog medewerking te
verlenen aan de vestiging van een brouwerij annex waarover u met de
gemeenteraad reeds sprak op 30 maart 2017?
Ons antwoord:
Wij vinden het jammer dat u de inspanningen die wij als gemeente doen om te
komen tot een succesvolle dóórontwikkeling van het gebied rondom Fort Henricus
op deze manier betitelt. Zoals wij hierboven al aangeven, werken wij hierin samen
met Natuurmomenten, de Provincie en het Waterschap en zien wij volop kansen en
mogelijkheden, maar zijn we wel afhankelijk van de medewerking en procedures
van deze belanghebbenden. Het college is nog steeds bereid haar medewerking te
verlenen aan de vestiging van een bierbrouwerij op deze unieke locatie. Dit is ook
terug te lezen in het antwoord op vraag 1. Er zijn tot op heden geen partijen
uitgesloten.

6. Welke actie heeft u inmiddels genomen om de voormalige woning die als een
soort enclave ingeklemd staat tussen de loodsen te verwerven?
Ons antwoord:
De gemeente heeft in februari 2018 Helmig Makelaardij opdracht gegeven tot
verwerving van de betreffende woning. Na verschillende gesprekken, hebben de
eigenaren op 26 april 2018 een koopovereenkomst ondertekend. Omdat de
hypotheekverstrekker niet akkoord wilde gaan met de overeenkomst, hebben de
eigenaren gebruik gemaakt van een ontbindende voorwaarde in de overeenkomst.
Er is dus geen overeenkomst tot stand gekomen. Helmig Makelaardij is momenteel
nog in gesprek met de eigenaren om te proberen het eigenaarschap van de woning
alsnog rond te krijgen.
7.

Waarom moet de gemeenteraad steeds uit de pers informatie verkrijgen,
terwijl wethouder Lepolder specifiek over dit onderwerp heeft toegezegd de
raad actief te informeren?
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Ons antwoord:
Wij informeren uw raad graag actief over de stappen die gezet worden in het
proces van gebiedsontwikkeling. Helaas gaat dit proces niet altijd in het door ons
gewenste tempo. Wij hebben u geïnformeerd over de ideeënavond en de
marktconsultatie die eind 2018 is afgerond. De volgende stap is het vaststellen van
het programma van eisen. U ontvangt dit in het 2e kwartaal van 2019.
8.

Is het college met de fractie van de Volkspartij mede van mening dat door het
niet doortastend en oncontroleerbaar vaag handelen van het college, in het
bijzonder de wethouder van economische zaken vermoedelijk onherstelbare
schade is opgetreden nu de Steenbergse ondernemer voorlopig zijn prioriteit
in (weer) een buurgemeente legt?
Ons antwoord:
Nee, deze mening wordt niet door het college gedeeld. De heer Kooijmans is, net als
andere geïnteresseerde ondernemers, geïnformeerd over het proces (en de
planning). De verwachtingen zijn geschetst en gecommuniceerd. Dit hebben we ook
eerder aangegeven in de beantwoording van de Artikel 40 vragen van de Volkspartij
uit 2018.
Er is naar onze mening geen sprake van 'onherstelbare schade'. Ten eerste geeft de
ondernemer aan open te staan voor een brouwerij nabij Fort Henricus. Daarnaast
zijn er diverse (lokale) ondernemers geïnteresseerd in deze gebiedsontwikkeling. Alle
ondernemers hebben kansrijke plannen op het gebied van horeca- en
outdooractiviteiten, voor zowel de eigen onderneming als voor de totale
gemeenschap.

9.

Is het college, in het bijzonder de wethouder van economische zaken, nu wel
bereid om alsnog deze omissies te herstellen en te trachten in overleg met de
lokale ondernemer voor de gemeente Steenbergen de brouwerij alsnog
binnen afzienbare termijn mogelijk te maken? Zo neen, waarom niet?
Ons antwoord:
Zoals wij ook in vraag 8 antwoorden, is en blijft de heer Kooijmans een van de
ondernemers met een kansrijk plan voor het gebied. Het college is en blijft daarmee
ook bereid om de mogelijkheden te overleggen. De ondernemer wordt, net als de
andere, geïnteresseerde (lokale) ondernemers op de hoogte gehouden over het
vervolg. Hierover is tussen de heer Kooijmans, wethouder Lepolder en de
ambtenaar Recreatie, Toerisme en Erfgoed op 6 en 7 februari jl. nog telefonisch
contact over geweest.

10. Kan de wethouder van economische zaken aangeven dat het vestigen van een
bedrijf binnen onze gemeentegrenzen meer prioriteit heeft dan het vestigen
van een bedrijf in een andere Brabantse wal gemeente?
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Ons antwoord:
Het college streeft altijd en zo goed als mogelijk naar het welbevinden van de eigen
gemeenschap. Dit wordt zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd. Ook in het kader van
het realiseren van een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven. Er wordt, in eerste
instantie, altijd gestreefd naar (nieuwe) bedrijfsvestigingen binnen de eigen
gemeentegrenzen.

Hoogachtend,
ļ
f
burgemeester en wethouders van Steėņbergen,
de secretaris,
de burgemeester,
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