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Onderwerp: Verwerving Ravelijnstraat 2 Steenbergen

Steenbergen; 17 november 2020

Aan de raad,

1. Inleiding
De Stichting Thuiszorg West Brabant (hierna: TWB) is eigenaar van het voormalige wit gele 
kruisgebouw aan de Ravelijnstraat 2 te Steenbergen. TWB is haar overtollige vastgoed aan het 
afstoten en heeft aan de gemeente dit object te koop aangeboden. Het object is gelegen op een 
perceel van 2.245 m* 1 2. TWB heeft voor dit object eerder een koopovereenkomst gesloten met Aan de 
Stegge Ontwikkeling en Bouw BV. Het object was gelegen aan de noordzijde van het 
bestemmingsplan Couveringepark 2009. Op dit perceel en de aangrenzende percelen van de 
gemeente zouden Aan de Stegge en WSG een woonzorgcomplex realiseren. Gezien de status van 
WSG is dit bouwplan nooit gerealiseerd en zijn partijen bezig met de ontvlechting van de tussen hen 
gemaakte afspraken. TWB en Aan de Stegge hebben inmiddels een vaststellingsovereenkomst 
gesloten op grond waarvan TWB weer vrij is om het gebouw te verkopen en te kunnen leveren aan 
de gemeente. Met de aankoop door de gemeente verkrijgt de gemeente volledig eigendom in dit 
plangebied en daarmee de volledige regierol voor een nieuwe invulling daarvan. Het gebouw en de 
installaties verkeren in slechte staat en daarnaast is er asbest verwerkt in het gebouw. Daarom 
wordt dit snel na aankoop gesloopt.

Middels dit voorstel brengen wij u in de gelegenheid om wensen en bedenkingen in te dienen tegen 
de koopovereenkomst alsmede om de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen voor 
de aankoop en sloop van dit object.

2. Achtergrond
Het object Ravelijnstraat 2 was tot 2019 gelegen in het bestemmingsplan Couveringepark 2009. 
Inmiddels is deze locatie opgenomen in het bestemmingsplan Kom Steenbergen 2019. Samen met 
de aangrenzende percelen gemeentegrond is deze locatie nog steeds maatschappelijk bestemd.
TWB heeft voor deze locatie in 2008 een koopovereenkomst gesloten met Aan de Stegge. De 
gemeente heeft voor de aangrenzende percelen in 2009 een koopovereenkomst gesloten met de 
Ontwikkelcombinatie Couveringepark. Dit is een vof (een werkmaatschappij) van Aan de Stegge en 
WSG. De combinatie zou op deze locatie een woonzorgcomplex realiseren met 60 wooneenheden. 
Als gevolg van de economische crisis en problemen bij WSG zijn voornoemde koopovereenkomsten 
nooit geeffectueerd en is het bouwplan niet gerealiseerd.



Omdat TWB van haar overtollige vastgoed af wil heeft zij het in 2017 te koop aangeboden aan de 
gemeente. Verkoop, althans de juridische levering, aan de gemeente door TWB was tot voor kort 
niet mogelijk omdat Aan de Stegge niet van haar rechten uit de in 2008 gesloten koopovereenkomst 
wilde afzien. TWB heeft uiteindelijk in april 2020 een vaststellingsovereenkomst kunnen sluiten op 
grond waarvan de koopovereenkomst met Aan de Stegge wordt ontbonden en TWB weer vrij over 
het object kan beschikken. De gemeente is inmiddels ook in een vergevorderd stadium met de vof 
over de ontbinding van de koopovereenkomst uit 2009.

3. Overwegingen
Ontvlechting afspraken Couveringepark
Met het sluiten van de vaststellingsovereenkomst tussen TWB en Aan de Stegge eind april 2020 is de 
tussen deze partijen in 2008 gesloten koopovereenkomst voor het wit gele kruisgebouw formeel 
ontbonden. Eerder wilde Aan de Stegge haar positie niet opgeven en kon TWB het object niet 
verkopen en leveren aan de gemeente. Pas nadat duidelijk was dat TWB vrij was om over het object 
te beschikken zijn partijen verder in gesprek gegaan over de concept-koopovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst tussen TWB en Aan de Stegge is één deel van de ontvlechting van de 
gemaakte afspraken over de ontwikkeling van het noordelijke plandeel in het voormalige 
bestemmingsplan Couveringepark. Het andere deel betreft de in 2009 tussen de gemeente en de 
Ontwikkelcombinatie Couveringepark vof gesloten koop- en kostenverhaalsovereenkomst voor de 
overige gronden die benodigd waren voor de beoogde realisatie van het woonzorgcomplex. Ook 
deze positie wilde Aan de Stegge, als partij bij de vof, niet zomaar opgeven. WSG als de andere partij 
bij de vof was wel bereid dit af te wikkelen en de historische plankosten te vergoeden aan de 
gemeente. Naar verwachting is de vaststellingsovereenkomst tussen Aan de Stegge, WSG en de 
gemeent om ook hier verantwoord uit elkaar te gaan getekend ten tijde van de besluitvorming over 
dit voorstel.

Strategische aankoop
Met de verwerving van het wit gele kruisgebouw van TWB met een perceel van 2.245 m2 verkrijgt de 
gemeente volledige grondpositie in het oorspronkelijke noordelijke plandeel van Couveringepark.
Als tevens de vaststellingsovereenkomst met de vof wordt getekend kan de gemeente ook weer vrij 
beschikken over de overige gemeentegronden en deze herontwikkelen en vermarkten. Dit is een 
concrete uitwerking van het door de gemeente voorgestane actief grondbeleid. De gemeente 
verkrijgt zo de volledige regie op de gewenste planvorming en daarmee gemoeide kosten en 
opbrengsten.

Koopsom
De koopsom bedraagt C 200.000,00 kosten koper. Deze is gebaseerd op een onafhankelijke taxatie 
van Helmig Makelaardij met een plausibiliteitsverklaring van Naber Makelaars uit Tilburg. Daarbij is 
rekening gehouden met het achterstallig onderhoud. Dit heeft een aanzienlijke invloed op de 
huurwaardeberekening, met als gevolg een relatief lage waardebepaling voor dit object.

Het taxatierapport dateert van maart 2018. In de periode tussen maart 2018 en najaar 2020 is voor 
alle vastgoed een waardestijging te zien, ook voor maatschappelijk vastgoed. Echter, het 
achterstallig onderhoud van dit object is evenredig toegenomen, zodat hier geen sprake is van een 
significante waardestijging of daling. Het taxatierapport is derhalve nog actueel voor de bepaling van 
de marktwaarde en deze verwerving door de gemeente.
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Koopovereenkomst
De concept-koopovereenkomst is opgesteld door de adviseur van TWB. Dit is een standaard 
koopovereenkomst die de hoofdafspraken tussen twee zakelijke partijen vastlegt. De gemeente 
koopt het object in de huidige staat met de daaraan verbonden lusten en lasten en eventuele risico's 
zoals hierna benoemd onder'Risico's'.

Sloop
Gezien de zeer slechte staat waarin het object zich bevindt en de aanwezigheid van asbest, zal dit zo 
snel mogelijk na aankoop worden gesloopt. Hiermee wordt kraak, brandstichting, vandalisme etc 
voorkomen. Bijkomend voordeel is dat er geen beheerskosten voor langere tijd worden gemaakt. In 
het kader van haar inlichtingenplicht heeft TWB in 2017 al inzicht gegeven in de sloopkosten, met 
name vanwege de aanwezigheid van asbest in het gebouw. De totale sloopkosten inclusief 
asbestverwijdering zijn destijds geraamd op C 48.000,00 exclusief omzetbelasting. Zekerheidshalve 
wordt voorgesteld om C 58.000,00 (plus 2096) aan middelen beschikbaar te stellen vanwege 
kostenstijging en het risico op meerwerk.

4. Middelen
Met deze verwerving is in totaal gemoeid een bedrag van C 265.000,00, onderverdeeld naar:
6 200.000,00 koopsom;
C 2.000,00 notaris- en kadasterkosten;
C 58.000,00 sloopkosten;
C 5.000,00 bodemonderzoek.

Het object wordt gekocht in de huidige staat, de gemeente is daarbij vrijgesteld van het betalen van 
overdrachtsbelasting.

Voorgesteld wordt het totaalbedrag van 6 265.000,00 op de balans te zetten. Op het moment dat 
het perceel in exploitatie wordt genomen ten behoeve van een nieuwe planontwikkeling wordt dit 
bedrag als kostencomponent opgenomen in de betreffende grondexploitatie.

5. Risico's
Leegstand
Het gebouw wordt anti-kraak bewoond. Na aankoop door de gemeente zal het gebouw z.s.m. 
gesloopt worden. Voor de (korte) tussenliggende periode wordt het tijdelijke beheer ingevuld met 
TWB. Dit te voorkoming van kraak, brandstichting, vandalisme etc. Mogelijk wordt het anti-kraak 
bewonen voortgezet dan wel het perceel afgezet met (bouw)hekken.

Terugverdiencapaciteit
Het is een strategische aankoop in het kader van actief grondbeleid. Het object wordt verworven 
tegen de marktwaarde en vervolgens gesloopt. Het perceel maakt deel uit van een (beoogde) 
herontwikkelingslocatie en zal op enig moment een nieuwe bestemming krijgen. Afhankelijk 
daarvan zullen de verwervingskosten (deels) worden terugverdiend en opgenomen en verantwoord 
worden in de betreffende grondexploitatie.

Bodem
Gezien het bij de verkoper en de gemeente bekende (historische) gebruik van het object is er geen 
aanleiding om te veronderstellen dat in de bodem een (ernstige) verontreiniging zit. De exacte 
milieukundige toestand is echter niet bekend. Het object wordt gekocht in de huidige staat, er wordt 
vooraf geen verkennend bodemonderzoek verricht. Het risico op bodemverontreiniging, die niet 
door de verkoper zelf is veroorzaakt, is voor risico van de gemeente. Als de nieuwe bestemming 
bekend is zal voor de realisatie daarvan de bodem indien nodig geschikt gemaakt worden voor het 
beoogde gebruik. De voorafgaande onderzoekskosten hiervoor bedragen circa C 5.000,00.
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Sloopkosten
De sloopkosten inclusief asbestverwijdering zijn enige tijd geleden geraamd (zie onder 
overwegingen). Bij de aanbesteding van dit werk kunnen deze kosten hoger uitvallen.

6. Communicatie/Aanpak
Na positief besluit van uw raad zal de koopovereenkomst worden ondertekend en zal z.s.m. daarna 
de notariële levering plaatsvinden. Het streven is om dat nog dit jaar af te wikkelen. Vervolgens zal 
opdracht voor sloop worden gegeven

7. Voorstel
1. Geen wensen en bedenkingen in te dienen bij het college aangaande de voorgenomen aankoop 
van het object Ravelijnstraat 2 te Steenbergen, kadastraal bekend als gemeente Steenbergen, sectie 
Q, nummer 3482, groot 2.245 m2, tegen de koopsom van euro 200.000,00;

2. Euro 265.000,00 beschikbaar te stellen voor de aankoop, de kosten koper en de sloopkosten.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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