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VERZONDEN 23 FEB 2018 

Oudenbosch, 22 februari 2018 

Geachte mevrouw van Beek- van Oosterhout, 

Op 18 januari 2018 heeft u namens de fractie Lokaal Halderberge schriftelijke vragen gesteld over 
de buitenopslag op het terrein aan de Fabrieksstraat 11-13 te Stampersgat. 

Hieronder treft u ons antwoord op uw vragen. 

1. Heeft u de noodzaak niet gezien om onze inwoners, en met name die uit Stampersgat, te 

informeren over de laatste stand van zaken of is er een andere reden waarom u het laatste 

openbare collegebesluit niet door een persbericht hebt laten volgen? 

De gemeente houdt vanaf het moment van vestigen van het bedrijf de bedrijfsvoering van dit 

bedrijf in de gaten en bekijkt of deze binnen de wettelijke kaders blijft. Het college is zich bewust 

van de informatiebehoefte die bij de inwoners en dan in het bijzonder de inwoners van 

Stampersgat bestaat inzake de situatie op het terrein aan de Fabrieksstraat 11-13. Daarom is er in 

2017 drie keer een persbericht verstuurd en is informatie op onze website en social media 

geplaatst. Daarnaast zijn de besluiten van het college over dit onderwerp in de openbare 

besluitenlijst opgenomen. Deze besluitenlijst wordt op onze website gepubliceerd, tijdens het 

wekelijkse persgesprek door de portefeuillehouder toegelicht en naar al onze perscontacten 

verzonden (zie bijlage). Overigens is het aan de journalist en de redactie of en zo ja wat er wordt 

gepubliceerd naar aanleiding van de verstrekte informatie. Tenslotte is de voorzitter van de 

Samenstichting Stampersgat periodiek voorgelicht over de voortgang. 

2. Hoe laat u de buitenopslag verdwijnen? 

Bij een laatste controle is gebleken dat nog steeds, ondanks verbeurte van twee dwangsommen, 

materieel buiten de bouwvlakken, staat. Op dit moment is in onderzoek welke sanctie het meest 

gepast is om herstel in de rechtmatige toestand te bewerkstelligen. 

3. Wordt de eigenaar van het bedrijventerrein nog betrokken bij de hele kwestie? 

De eigenaar van het terrein is op de hoogte gesteld van de resultaten van de eerste controle in 

maart 2017 omdat een vertegenwoordiger van de eigenaar bij deze controle aanwezig was. Tot 

nog toe is de gebruiker als overtreder van artikel 2.1, eerste lid onder c Wet algemene bepalingen 
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omgevingsrecht gelast de buitenopslag buiten de bouwvlakken te beeindigen. Bij het onderzoek 

naar de gewenste vervolgstappen wordt de positie van de eigenaar betrokken. 

4. En bent u bekend met de vestiging van een ander bedrijf op nr. 13 (Escape Room Designer 

B.V.)? 

Het college is ervan op de hoogte dat Fabrieksstraat 13 te Stampersgat als contactadres fungeert 

voor Fort de Hel B.V.. Dit gegeven heeft nog geen aanleiding gegeven tot een opname van de 

situatie ter plaatse of een onderzoek of hiermee in strijd wordt gehandeld met een of meer 

wettelijke bepalingen. 

Zoals gebruikelijk ontvangen de eden van de raad een kopie van deze brief. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberg<—

 

de secretaris, de burgemeester, 
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Bijlage bij beantwoording schriftelijke vragen d.d. 18 januari 2018 over de buitenopslag op het 

terrein aan de Fabrieksstraat 11-13 te Stampersgat 

Het college heeft twee opvolgende sanctiebesluiten genomen met als doel de beeindiging van de 

niet toegestane buitenopslag op het terrein aan de Fabrieksstraat 11-13 te Stampersgat. De 
gebruiker van het terrein heeft naar het oordeel van het college geen gevolg gegeven aan de 

opgelegde lasten onder dwangsom. Het college heeft naar aanleiding hiervan twee besluiten tot 
invordering van verbeurde dwangsomnnen genomen. De gebruiker van de Fabrieksstraat 11-13 

heeft bezwaar gemaakt. Het college heeft de bezwaren ongegrond verklaard, de bestreden 

besluiten in stand gelaten en een van de besluiten voorzien van een aangevulde motivering. 

Deze vier primaire besluiten en de twee beslissingen op bezwaar zijn, voorzien van een 

samenvatting, opgenomen in de openbare besluitenlijst. Hieronder volgt een overzicht van de 

berichtgeving. 

 

Besluitenlijst Actieve 

publicatie 

Persbericht 

Geen medewerking 
afwijking bestemmingsplan 

14 februari 2017 + 20 februari 2017 

Last onder dwangsom 9 mei 2017 + 17 mei 2017 

Controle 

  

3 augustus 2017 

Invorderingsbeschikking 5 september 2017 + 

 

Nieuwe last onder 

dwangsom 

12 september 2017 

  

Beslissing op het bezwaar 

tegen de 
invorderingsbeschikking 

19 december 2017 + 

 

Beslissing op bezwaar 

tegen de nieuwe last 

onder dwangsom 

19 december 2017 + 

 

Invorderingsbeschikking 9 .anuari 2018 + 

 

De gebruiker van het terrein heeft de voorzieningenrechter een aantal malen verzocht een 

voorlopige voorziening te treffen. Deze verzoeken zijn afgewezen. De rechtbank Zeeland — West-

Brabant heeft de door gebruiker ingestelde beroepen ongegrond geoordeeld. 
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