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Geachte fractie,  

 

Op 21 februari 2017 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1709) gesteld over Coöperatie Royal ZAP. In deze 

brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. Onder de vraag vindt u het antwoord. 

 

1. Wanneer bent u op de hoogte gesteld van de plannen tot overname van SemAgri? 

 

De vergunning is op 22 december 2016 verleend.  Wethouder Theo Groot is op 14 februari 2017 door de 

directeur van Royal ZAP telefonisch op de hoogte gesteld van deze overname. Eerder was dit vanwege 

geheimhoudingsplicht aan de zijde van Royal ZAP niet mogelijk. 

 

2. Hoe valt dit te rijmen met de activiteiten nadat de overname een feit is en alle bedrijfsactiviteiten in Van 

Ewijcksluis worden ondergebracht? 

 

De overname leidt niet tot  een toename  van fysieke vervoersbewegingen of andere verladingen nabij, of 

op de locatie Van Ewijcksluis. De aardappelen uit de overname van SemAgri worden door heel Nederland 

geteeld. Aan de verwerking en de afzet van deze aardappelen verandert niets. Alleen het verhandelen 

ervan vindt vanaf nu plaats vanuit het kantoor van Royal ZAP in Van Ewijcksluis.  
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3. Hoe kunnen deze activiteiten plaatsvinden zonder toename van de verkeersoverlast? 

 

Wij verwijzen u naar onze reactie onder punt 2. 

 

4. Lezen wij de memo goed dat de omgevingsvergunning op 20 december 2016 is afgegeven omdat er geen 

intensivering van de bedrijfsvoering zal plaats vinden? 

 

De verwerking en afzet van deze aardappelen van SemAgri vindt plaats op de bedrijven zelf of in de 

omgeving daarvan. De  overname leidt niet tot een toename van de verwerking van aardappelen en de 

daaraan gerelateerde verkeersbewegingen op de locatie ZAP in Van Ewijcksluis.  

 

5. Gaat u hierop handhaven? 

 

Gelet op onze reactie op de voorgaande vragen bestaat er op dit moment geen enkele aanleiding om tot 

handhaving over te gaan.  

 

6. Gaat u opnieuw in overleg met GS over de gewijzigde omstandigheden? 

 

Zoals hiervoor al is aangegeven brengt de overname  geen verandering in de huidige bedrijfsactiviteiten voor 

wat betreft  vervoersbewegingen of verwerking van producten op de locatie Van Ewijcksluis. Verkenningen van 

de mogelijkheden voor een eventuele verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie staan los van de 

overname van SemAgri . Dit proces loopt nog. Vanzelfsprekend informeren wij u over eventuele 

ontwikkelingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

A.M. Cremers 

secretaris 

J.R.A. Nawijn 

burgemeester 
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