
 
 
 
 
Raadsvoorstel 
 
Bundelnr. 9 

 
Datum raadsvergadering : 18 februari 2010  

 

 
 
Onderwerp  : bedrijfsverplaatsing Kromkamp Sinderen / woningbouw Sinderen 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Planontwikkeling Kromkamp e.o. Sinderen opstarten; 
2. In te stemmen met bijgaande grondexploitatie Kromkamp e.o. Sinderen. 
3. Besluiten tot openen van een complex Kromkamp Sinderen conform bijgevoegd exploitatieoverzicht. 
4. Een krediet beschikbaar stellen van € 3.726.080,-- conform bijgevoegde begrotingswijziging. 
5. Binnen dit vastgestelde krediet een verplaatsingskostensubsidie toekennen aan het metaalwarenbedrijf 

Kromkamp te Sinderen; e.e.a onder voorbehoud van goedkeuring door de provincie; 
6. Instemmen met de cofinanciering ten behoeve van de ISV-bijdrage voor de herontwikkeling van het gebied 

Kromkamp e.o 

 

 
Inleiding 
De gemeente wil in Sinderen een kwaliteitsslag op meerdere fronten kunnen maken.  
Door de verplaatsing van het metaalwarenbedrijf Kromkamp in Sinderen naar het bedrijventerrein Hofskamp 
Oost II in Varsseveld en het realiseren van woningbouw op de schaal van Sinderen kunnen zowel in 
economische als in maatschappelijke zin aanzienlijke kwaliteitsslagen worden gemaakt: 
In het afgelopen jaar hebben wij op een breed front een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de 
consequenties van de bedrijfsverplaatsing en de herontwikkeling van het gebied in beeld te brengen. 
Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek kan groen licht worden gegeven aan de 
bedrijfsverplaatsing van Kromkamp en de voorgenomen herontwikkeling van het achterblijvende en 
aanpalende gebied. 
 
In bijlage 1 is een stedenbouwkundige schets van het plangebied opgenomen; 
In bijlage 2 is de exploitatieberekening van het opnieuw te ontwikkelen gebied opgenomen.(niet openbaar); 
In bijlage 3 is de visie volkshuisvesting Sinderen opgenomen; 
In bijlage 4 is de toelichting op de grondexploitatie opgenomen (niet openbaar); 
In bijlage 5 is de begrotingswijziging opgenomen. 
 
Samenvatting 
Om het toekomstperspectief van het metaalwarenbedrijf Kromkamp kansen te geven is onderzocht of het 
bedrijf verplaatst kan worden naar bedrijventerrein Hofskamp Oost II in Varsseveld. Niet alleen het bedrijf 
heeft daar profijt van, ook de leefbaarheid in Sinderen krijgt door deze verplaatsing annex herontwikkeling 
van het achterblijvende gebied een aanzienlijke kwaliteitsimpuls.  
Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wordt groen licht gegeven aan de 
bedrijfsverplaatsing van Kromkamp en de voorgenomen herontwikkeling van het achterblijvende en 
aanpalende gebied. 
 
Meetbaar effect 
Het metaalwarenbedrijf Kromkamp heeft zich met perspectief gevestigd op het bedrijventerrein Hofskamp 
Oost II. Het achterblijvende gebied in Sinderen is met passende woningbouw herontwikkeld en heeft op die 
manier een beeldkwaliteitsimpuls gekregen. 
 



Argumenten 
 
1.1 Het gemeentebelang wordt met de herontwikkeling van het gebied gediend 

Door de bedrijfsverplaatsing en de herontwikkeling van het gebied wordt op een passende manier 
invulling gegeven aan het bestaande gemeentelijk beleid ten aanzien van “kleine kernen” in het 
algemeen en ten aanzien van het subsidiebeleid voor bedrijfsverplaatsingen in het bijzonder. 
Vanuit deze integrale benadering kan door de gemeente randvoorwaardelijk en financieel de 
helpende hand geboden worden bij de bedrijfsverplaatsing en de herontwikkeling van het gebied. 

 
1.2 Er wordt een economische kwaliteitsslag gemaakt, ook in de sfeer van werkgelegenheid 

Door het bedrijf te verplaatsen naar Hofskamp Oost II kan het bedrijf in perspectief weer uit de 
voeten. Niet alleen in fysiek op zicht door betere en grotere bedrijfsgebouwen, maar ook de 
knellende logistieke problemen van dit moment worden op een goede manier opgelost. 
Niet in de laatste plaats wordt de werkgelegenheid binnen het bedrijf vrijwel verdubbeld. Men 
besteedt nu veel werk uit naar bedrijven buiten de gemeente; een nieuwe vestiging betekent dat 
deze werkzaamheden voortaan in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Op dit moment is de 
formatie van Kromkamp 28 fte; de directie verwacht dat in de nieuwe vestiging er ruimte zal zijn 
voor ca. 60 fte. In deze tijd van economische recessie is dit een goed signaal.  

 
1.3 Er wordt een ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteitsslag gemaakt 

Sinderen vertoont op dit moment met het bedrijf Kromkamp op en rond die locatie een 
verrommelende aanblik. De aan- en afvoer van materialen geven steeds meer overlast. Omdat het 
bedrijf van oudsher op de huidige locatie is gevestigd en het draagvlak voor het bedrijf op zichzelf 
groot is, wordt in Sinderen door de gemeenschap geen ophef gemaakt van deze nijpende situatie. 
De leefbaarheid in Sinderen krijgt een positieve impuls als het bedrijf wordt verplaatst. 
Dat gebeurt zeker ook als het achterblijvende gebied wordt herontwikkeld met woningbouw op de 
schaal die past bij een kleine kern als Sinderen. 

 
1.4 De herziene stedenbouwkundige oriëntatie geeft houvast en is basis voor de herontwikkeling van 

het gebied 
De stedenbouwkundige oriëntatie en de daaraan gekoppelde stedenbouwkundige opzet (in de 
richting van de Kapelweg) geeft voldoende houvast en is de basis voor de haalbaarheidsstudie. 
Milieutechnisch en planologisch gezien liggen er goede kansen om het gebied te ontwikkelen en 
stuiten we niet op onoverkomelijke problemen. 

 
1.5 Win-win-situatie op diverse fronten 

Met deze planontwikkeling is niet alleen Kromkamp, Sinderen en de gemeente gediend, ook het 
Waterschap heeft profijt van deze herontwikkeling. Zo kan de Ziegebeek (die onder het pand van 
Kromkamp doorloopt)  volgens de laatste beleidsconcepten van het Waterschap goed worden 
aangepakt. 
De gemeente heeft bovendien in Sinderen een rioleringsprobleem dat met deze herontwikkeling tot het 
verleden gaat behoren.  

− 2 
1.1 Door het openen van een complex en het beschikbaar stellen van een krediet kan de ontwikkeling van 

het gebied ter hand worden genomen en kan het gebied Kromkamp Sinderen getransformeerd worden 
naar een woningbouw. 
Het investering en kosten overzicht van het gebied ziet er als volgt uit: 
 
Investeringen     €  2.207.231,-- 
kostenstijging     €     190.147,-- 
te betalen rente     €     366.701,-- 
Totaal investeringen    €  2.764.080,-- 
 
Opbrengsten     €  2.444,318,-- 
opbrengsten stijging    €     319.762,-- 
Totaal opbrengsten    €  2.764.080,-- 

 
3.1 Met het openen van een complex liggen de financiële kaders voor het project Kromkamp Sinderen vast. 

Voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden is het noodzakelijk de financiële speelruimte te  
   kennen. 

 
4.1 Voor het doen van de noodzakelijke investeringen moet een krediet worden verstrekt. Er wordt een 

krediet voorgesteld van € 3.726.080,-- 
Met het voorgestelde krediet kan binnen de sluitende exploitatie worden gewerkt. 

 In het krediet is tevens een vergoeding opgenomen voor de kosten voor de verplaatsing van het bedrijf. 
 



5.1. het metaalwarenbedrijf Kromkamp is maar moeizaam passend in de kom van Sinderen 
Het bedrijf is nog steeds groeiende. Uitbreidingsmogelijkheden ter plaatse zijn niet aanwezig. Op het  
bedrijventerrein Hofskamp Oost II worden goede perspectieven voor het bedrijf geboden. Voor de  
noodzakelijke bedrijfsverplaatsingskosten wordt een beroep gedaan worden op de provinciale 
verplaatsingssubsidieregeling. Deze regeling voorziet in een cofinanciering van gemeente en 
provincie. De subsidie valt binnen het vastgestelde krediet. 

 
6.1. I.S.V.-bijdrage  voor de herontwikkeling van het gebied nodig 
 In de exploitatie is een bijdrage opgenomen vanuit het provinciale Investeringsbudget Stedelijke  
      Vernieuwing (ISV). De voorgenomen ruimtelijke en stedelijke kwaliteitsimpuls in Sinderen rechtvaardigt  
 deze bijdrage. In totaal is voor onze gemeente een budget van € 580.000,-- beschikbaar. Binnen dit  
       budget wordt een aanvraag voor Sinderen gedaan. De regeling voorziet eveneens in cofinanciering van  
       gemeente en provincie. Het gemeentelijk aandeel valt binnen het beschikbaar gestelde krediet. 

1.  
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
 
Zie bijgevoegd niet openbare memo 
 
Uitvoering 
Planning:  
Gelet op de voorgeschiedenis en de druk vanuit het bedrijf is een actieve opstelling gewenst.  
De ISV-aanvraag moet voor 1 maart 2010 worden ingediend bij de provincie.  
De procedures en stedenbouwkundige uitwerking worden ingezet als versnellingsacties zoals wordt bedoeld 
in het “Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders”. Volgens dit schema kan dan uiterlijk in 2011 met de 
daadwerkelijk woningbouw worden begonnen (= voorwaarde ISV). 
 
Communicatie: 
Partijen die in deze planvorming een rol hebben, zijn : Kromkamp, de buurt omg. Kromkamp, gemeente, 
waterschap, provincie, Sinderens Belang, het schoolbestuur Reflexis en de Stichting Buurtschapshuis 
Sinderen. 
 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 
 


