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Geacht college,

Het bedrijf Eriks groenveld agriproducten b.v. aan de Groenveldsdijk 38 te Sint 
Maarten is voornemens het bedrijf uit te breiden op het perceel direct ten oosten van 
en aansluitend op de bestaande vestiging. De uitbreiding bevindt zich buiten het 
bestaande bouwblok, derhalve dient een wijzigingsprocedure gevolgd te worden. 
Hierover is al divers contact met de gemeente geweest.

Omdat een deel van de bouw voor het nieuwe oogstseizoen gereed moet zijn wordt 
het tijdspad zeer penibel. Met name de verlenging van de bestaande spoelhal heeft 
grote prioriteit. Middels dit schrijven willen we u daarom vragen om gebruik te mogen 
maken van een coördinatieregeling. Door de wijzigingsprocedure gelijk te laten lopen 
met de aanvraag omgevingsvergunning wordt belangrijke tijd gewonnen.

Het bedrijf Eriks groenveld agriproducten bv is de laatste járen flink gegroeid. Dit 
heeft tot gevolg, dat de huidige bedrijfsgebouwen te klein zijn geworden. Voor de 
opslag van producten huurt het bedrijf op diverse externe locaties opslagruimte. Dit 
heeft naast de extra kosten die dit genereert ook extra verkeersbewegingen tot 
gevolg.

Eriks groenveld agriproducten bv acteert ook op de biologische markt. Dit vereist een 
strikte scheiding van biologische en traditionele verwerking. In de huidige situatie is 
de bestaande spoelhal voor deze scheiding veel te klein. De uitbreiding van de 
spoelhal geeft Eriks groenveld agriproducten de gelegenheid om haar biologische tak 
verder uit te breiden.
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In de nieuwbouwplannen wordt voorzien in een verlenging van de spoelhal en extra 
opslag van fust en product. Het streven is om dit plan in één keer te bouwen. Doordat 
dhr Sander Eriks het bedrijf afgelopen jaar heeft overgenomen rust er een zware 
hypotheeklast op het bedrijf. Afhankelijk van de oogst en de prijsvorming van het 
lopende seizoen wordt besloten om het al dan niet in één keer te bouwen. Door 
gebruik te maken van de coördinatieregeling moet het mogelijk zijn om najaar 2017 
de bouw in gebruik te kunnen nemen.

Derhalve vragen wij u de coördinatieregeling toe te passen.

Wij vernemen graag van u de verdere gang van zaken.

Met vriendelijke groet,

J.J. Dol

dol@aqrofocus.com
06-12.99.57.08
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