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1. Kan het college het taxatierapport Re-app op zo kort mogelijke termijn alsnog voorleggen 
aan de raad?  
Antwoord: het taxatierapport is inmiddels op het RIS geplaatst. 

2. Als de in de conceptovereenkomst lager is dan de taxatiewaarde, waarom is mede gelet op 
de kosten van milieusanering geen lagere prijs bedongen? 
Antwoord: de geschatte kosten van de milieusanering zijn meegenomen in de koopprijs en 
verklaren voor een groot deel het prijsverschil tussen taxatie en koopprijs. 

3. Waarom wil het college dit object kopen en waarom koopt Natuurmonumenten het niet? 
Antwoord: Natuurmonumenten heeft aangeven onder voorwaarden open te staan voor 
ontwikkelingen op/rond Fort Henricus, maar daarin geen initiatief te zullen nemen.  

4. Welke lokale ondernemers zijn benaderd en/ of hebben belangstelling getoond en zijn 
geïnteresseerd in lokale ontwikkeling Fort Henricus? * 
Antwoord: na het akkoord van de raad op de aankoop van de panden zal een, met 
medewerking van de Provincie, een planvormingsproces voor de locatie worden opgestart. 
De conclusie van dat proces moet zijn welke ontwikkeling voor de locatie Fort Henricus en 
omgeving wenselijk is. Dan zal ook duidelijk worden welke (lokale) ondernemers zullen 
deelnemen in die ontwikkeling. 

5. Wat gaan ze er mee doen? Welke concrete plannen hebben zij voorgelegd aan de gemeente 
of welke stip op de horizon is gezet?* 
Antwoord: na het akkoord van de raad op de aankoop van de panden zal, met medewerking 
van de Provincie, een planvormingsproces voor de locatie worden opgestart. De conclusie 
van dat proces moet zijn welke ontwikkeling voor de locatie Fort Henricus en omgeving 
wenselijk is. Dan zal ook duidelijk worden welke (lokale) ondernemers zullen deelnemen in 
die ontwikkeling. 

6. Welke concrete mogelijkheden zijn volgens het nu geldende bestemming buitengebied 
mogelijk op: 

a. Het Fort Henricus zelf? 
b. De bedrijfsopstallen welke in het collegevoorstel worden genoemd? 
c. De woning deeluitmakende van het complex? 
d. Welke bestemmingswijzigingen acht het college noodzakelijk? 
e. Zijn er bezwaren of bedenkingen te verwachten van direct betrokkenen, met name de 

bewoner van de woning deel uit makende van het complex, de curator in het faillissement, 
het waterschap Brabantse Delta,de provincie Noord Brabant,de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg en/ of Natuurmonumenten? 
Antwoord a: natuur 
Antwoord b: loonwerkbedrijf 
Antwoord c: bedrijfswoning 
Antwoord d: de gemeente heeft eerder aan betrokkenen aangeven dat de enige wenselijke 
bestemmingsplanwijziging die naar ‘recreatie’ is.  
Antwoord e: de inzet van het planvormingsproces is dat daar voor alle betrokkenen een 
‘plus’ inzit. In dat geval worden geen bezwaren of bedenkingen verwacht.  

7. Stemt Natuurmonumenten zonder voorwaarden in met de door het college beoogde 
ontwikkelingen op haar eigendom Fort Henricus? Is het college bereid als ontbindende 
voorwaarde in de eventueel te sluiten koopovereenkomst op te nemen, dat van met name 
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de zes hiervoor genoemde partijen geen bezwaren of bedenkingen dienen te worden 
geaccepteerd? 
Antwoord: Natuurmonumenten heeft aangeven onder voorwaarden open te staan voor 
ontwikkelingen op/rond Fort Henricus, maar daarin geen initiatief te zullen nemen. Die 
voorwaarde betreft heeft betrekking op de plus voor de natuurwaarden op locatie. De inzet 
van het planvormingsproces is dat daar voor alle betrokkenen een ‘plus’ inzit. In dat geval 
worden geen bezwaren of bedenkingen verwacht. 

8. Waarom is de gedoogovereenkomst welke eerder met de ondernemer werd gesloten niet 
meer aanwezig in het dossier? Wie heeft om welke reden besloten tot vernietiging, dit in 
tegenstelling tot de milieuonderwerpen in het dossier.  
Antwoord: de destijds toegekende gedoogtoestemming is inmiddels verlopen. Conform de 
geldende (archief)wetgeving is het betreffende dossier vernietigd. 

9. Waarom handhaaft het college niet zoals in vergelijkbare gevallen overtredingen van 
bestemmingsplan, milieuwetgeving en bouw- en andere voorschriften op deze locatie? 
Antwoord: Op 18 mei 2016 heeft een integrale controle plaatsgevonden, waarbij de politie, 
Vereniging Natuurmonumenten, het Waterschap, de OMWB en de gemeente aanwezig 
waren. Iedere instantie heeft vanuit de eigen bevoegdheid handhavend opgetreden, daar 
waar overtredingen geconstateerd zijn. Door de gemeente zijn geen overtredingen 
geconstateerd, omdat er geen sprake was van bedrijfsmatige activiteiten. Daarom was er 
geen reden om handhavend op te treden.  

10. Indien in de afgelopen periode van vijf jaren handhavend is opgetreden, wilt u de raad dan 
voorzien van de resultaten daarvan?*  
Antwoord: er is in de afgelopen 5 jaar tweemaal gecontroleerd. Daarbij zijn geen 
overtredingen geconstateerd waarop de gemeente handhavend moest optreden.  

11. Indien blijkt dat het object op 1 januari 2018 niet vrij van huur is, is het college dan 
voornemens om wel of niet over te gaan tot annulering van een eventuele 
koopovereenkomst? 
Antwoord: de verkoper doorloopt procedures om het object op 1 januari 2018 vrij van huur 
en gebruik op te leveren. Wij gaan er vanuit dat dit traject het gewenste resultaat oplevert. 
Mocht dat traject op 1 januari 2018 nog niet zijn afgerond, dan moet op dat moment worden 
bezien welke consequenties dat heeft voor de gesloten koopovereenkomst.   

12. Waarom is de woning deel uitmakend van het object niet mede verworven? Is de eigenaar 
niet bereid om te verkopen? 
Antwoord: de aan te kopen eigendommen zijn zelfstandig, dus los van de bedrijfswoning, te 
ontwikkelen. Afhankelijk van het op te stellen ontwikkelingsplan kan aankoop van de 
bedrijfswoning aan de orde zijn.   

13. Wat is de door het college geschatte waarde van de woning?* 
Antwoord: het college laat bij aankoop een taxatie/waardebepaling uitvoeren. Deze stap is 
voor de bedrijfswoning niet aan de orde.  

14. Wordt de waarde van de woning beïnvloed als het college de opstallen daarom heen koopt? 
Antwoord: de aan te kopen eigendommen zijn zelfstandig, dus los van de bedrijfswoning, te 
ontwikkelen. Een eventuele beïnvloeding van de waarde van de bedrijfswoning is afhankelijk 
van het uit te voeren plan. Dat plan moet nog worden opgesteld. 

15. Is het college bereid om medewerking te verlenen de bestemming van de woning te wijzigen 
in bijvoorbeeld horeca en/ of bezoekerscentrum? 
Antwoord: de gemeente heeft eerder aan betrokkenen aangeven dat de enige wenselijke 
bestemmingsplanwijziging die naar ‘recreatie’ is. 

16. Op welke datum zijn de laatste grondwater- en bodemonderzoeken op en rond Fort Henricus 
en vooral de aan te kopen opstallen uitgevoerd? 
Antwoord: Deze meest recente onderzoeken zijn uitgevoerd in 2016 (profielenonderzoek, 
verkennend bodemonderzoek en waterbodemonderzoek) als onderdeel van de 
omgevingsvergunning voor het herstel van Fort Henricus. Enkele meetpunten bevinden zich 
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in de buurt van de opstallen van Schansdijk 5. Uit geen van de drie genoemde onderzoeken is 
vervuiling o.i.d. gebleken. 

17. Zijn de resultaten daarvan geactualiseerd getoetst aan de in 2017 geldende en in de 
toekomst te verwachten milieueisen? 
Antwoord: Deze resultaten zijn getoetst aan de in 2016 geldende wetgeving. 

18. Is er een risico van uitwatering naar de omgeving van de opstallen, met name naar de 
belendende watergangen, al dan niet in eigendom bij de gemeente Steenbergen en/ of 
waterschap Brabantse Delta. 
Antwoord: dit risico is door ons niet in te schatten, daar is specialistische kennis voor nodig. 
Er zijn overigens geen noemenswaardige vervuilingen in de onderzoeken van Fort Henricus 
gevonden die hierop zouden kunnen duiden. 

19. Zijn de geschatte saneringskosten ad € 53.000,00 reëel wanneer als uitgangspunt niet de 
milieueisen uit ca 2009 worden gehanteerd, maar die welke gelden in 2017? 
Antwoord: wij gaan er van uit dat de opgave die volgt uit de geconstateerde verontreiniging 
niet anders is dan in het verleden het geval was. Uit recente onderzoeken in verband met het 
herstel van Fort Henricus is niet gebleken dat de eerdere constateringen onjuist zijn 
gebleken. 

20. Zijn er voor zover nu kan worden ingeschat niet in het voorstel genoemde risico’s welke 
kunnen leiden tot financieel nadeel voor de gemeente Steenbergen ? 
Antwoord: alle nu in beeld zijnde risico’s zijn in het voorstel benoemd.  

21. Waarom is alvorens de concept-koopovereenkomst werd gesloten geen nieuw 
bodemonderzoek uitgevoerd en/ of een recente schone grond verklaring opgevraagd? 
Antwoord: de eigendommen worden middels een executieverkoop aangeboden. Dat 
betekent dat de eigendommen in de huidige staat (dus inclusief bekende verontreiniging) 
worden aangeboden. Uit de ons bekende data is geen aanleiding gezien om aanvullende 
onderzoeken uit te voeren.  

 

Steenbergen, 16 maart 2017 

Michel Lambers 

 

PS   
De met * gemerkte vragen kunnen ter beoordeling door het college wellicht niet openbaar worden 
beantwoord, maar zijn wel belangrijk voor de besluitvorming. Wij verzoeken deze zo nodig 
vertrouwelijk te beantwoorden. 

  
 


