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Onderwerp
Raadsvoorstel aankoop gronden familie Moors.

Steenbergen; 20 juni 2017

Aan de raad,

1. Inleiding
Op 8 november 2016 is opdracht gegeven om actiever de onderhandelingen met de familie Moors aan te 
gaan. De onderhandeling is gestart met de familie Moors over de verwerving van hun boerderij en 
agrarische gronden. Het gaat om de Zeelandweg-Oost 16 te Steenbergen en gronden ten zuiden van de 
Zeelandweg-Oost tussen bedrijventerrein Reínierpolder II en de snelweg A4. De gronden zijn strategisch 
gelegen en bieden ontwikkeimogelijkheden voor de gemeente in de toekomst. Er is overeenstemming, 
een koopovereenkomst is opgesteld en al ondertekend door de familie Moors (hierna verkoper).

2. Achtergrond
A. Bestaand beleid

De aankoop van de gronden past binnen het beleid van:
Economische visie (2015)
Aankoopbeleid 
Cultuurhistorisch beleid 
Natuurontwikkeling
Structuurvisie (2012): de structuurvisie biedt inzicht waar in de gemeente toekomstige 
ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. De onroerende goederen deel uitmaken van de 
koopovereenkomst vallen binnen het zoekgebied bedrijventerrein en horecaontwikkeling.

B. EVZ (zie figuur 1)
Het Waterschap en provincie Noord Brabant hebben de wens, taak en uitdaging om vele 
kilometers aan ecologische verbinding zones (evz) o.a. in Steenbergen aan te leggen. Een 
gewenste evz loopt met de contouren van de snelweg A4 mee, vanuit Fort Henricus, langs 
Reinierpolder I en onder de Zeelandweg-Oost door (zie bijlage: EVZ Reinierpolder). Gronden en 
opstallen van de boerderij versperren de aanleg van deze evz. Met de aankoop van de boerderij 
wordt hier een belangrijke opening geboden om samen met de provincie en waterschap een 
waardevolle evz aan te leggen.

Ter inzage ligt:



Figuur 1: Aankoopgronden Reineirpolder:
Rood s annkoopgronden, Groen = eigendom gemeente, Blauw s EVZ zone Reinierpolder
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3. Overwegingen Onderstaand zijn de overwegingen om over te gaan tot aankoop omschreven.
A. Doel van de aankoop

Het doel van de aankoop is de kwaliteit en kwantiteit van de (ruimtelijke, economische, natuur en 
maatschappelijke) ontwikkeling van het gebied tussen bedrijventerrein Reinierpolder en de 
snelweg A4 te waarborgen. Verder is het wenselijk voor de gemeente vanwege ambities en 
uitvoering van de structuurvisie om voor nu en in toekomst de gronden vanwege hun strategische 
positie in eigendom te verkrijgen en regie te hebben.

Dit houdt specifiek in dat we over willen gaan tot aankoop van de gronden en opstallen van de 
verkoper plus de verwijdering van het mestbassin nabij Fort Henricus.

B. Strategische overwegingen van de aankoop
» Met de verkrijging van de boerderij hebben we de mogelijkheid om de omgeving kwantitatief en 

kwalitatief te stimuleren op de midden en langere termijn. We hebben meer ruimte om te 
ontwikkelen op basis van de duiding die is gegeven in de structuurvisie die is vastgesteld in 2012 
aangesloten op strategische gronden in het bezit van de gemeente (kwantitatief). De verwijdering 
van de boerderij in ruil voor andere ontwikkelingen zal ook de uitstraling, zicht, inrichting en 
mogelijkheden van de omgeving vergroten en verbeteren(kwalitatief). Het biedt ruimtelijke 
mogelijkheden voor de aanleg van de EVZ en economische ontwikkelingen volgens de 
structuurvisie (2012).

» De agrarische gronden aan de zuidzijde van de Zeelandweg-Oost biedt positie, invloed en meer 
handelingsvrijheid voor de langere termijn binnen een omgeving tussen de snelweg A4 en het 
bedrijventerrein. Hierbij valt te denken aan meer invloed op de ontwikkelingen voor de langere 
termijn. Daarnaast is de grondpositie van belang om de EVZ Ligne te kunnen realiseren. De 
combinatie biedt de verkoper de benodigde investeringsruimte om elders het boerenbedrijf voort 
te zetten. Dit was een vereiste van de verkoper.
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» De verwijdering van het mestbassin was een wens van de gemeente in relatie tot het herstel van 
het fort. Deze verwijdering zal de uitstraling, zicht, inrichting en mogelijkheden van het fort 
vergroten en verbeteren (kwalitatief)

C. Ontstaan S ínhoud koopovereenkomst
Met behulp van extern adviseur Rijk zijn we naar elkaar toe bewogen om tot een voor beide 
partijen gepast eindresultaat te komen.

Wat wordt er gekocht?

1. Boerderij (zie figuur 1)
Verkoper verkoopt zijn boerderij gelegen aan de Zeelandweg-Oost 16 te Steenbergen, bestaande 
uit de kadastrale percelen: E 833, E834, Y 646, Y 1771 met een totale grootte van 12.120 
vierkante meter (ca. 1,21 ha) en de bijbehorende opstallen. Voordat actief de onderhandeling is 
gestart heeft Rijk Taxateurs (extern adviseur) een waardebepaling uitgevoerd (zie bijlage Memo 
taxatie Moors 05-10-2016). Deze is vastgesteld op 6 510.000, = en strookt met de aankoopprijs.

2. Agrarische gronden ten zuiden van Zeelandweg-Oost (zie figuur 1)
Verkoper verkoopt zijn agrarische gronden ten zuiden van de Zeelandweg-Oost, gelegen tussen 
de snelweg A4 en bedrijventerrein Reinierpolder II. De kadastrale aanduiding is gemeente 
Steenbergen sectie Y nummer 1776 en 42.110 vierkante meter (ca. 4,21 ha.). De grondwaarde is 
door de externe adviseur bepaald op 6 20, s (zie bijlage: mail Rijk 9 maart 2017) en strookt met 
de aankoopprijs.

3. Mestbassin
Verkoper verwijderd zijn mestbassin gelegen tegen Fort Henricus. Het bassin creëerde een 
ongewenste uitstraling van en naar het fort wanneer deze bezocht wordt. Er wordt zeer veel 
middelen benut om het fort op oude wijze te herstellen. Echter is nooit het bassin meegenomen in 
deze plannen. Het is een wens van de gemeente om dit bassin verwijderd te hebben.

Koopsom
- De boerderij is getaxeerd op 6 510.000, * (zie bijlage Memo taxatie Moors 05-10-2016). De 

koopsom is 6 495.000, = en daarmee marktconform en legitiem. Bijkomende kosten zoals 
verhuiskosten, bijdrage nutsvoorzieningen zijn totaal 6 95.000, s en gebaseerd op 
onteigening en uiteindelijk werkelijk gemaakte kosten. Een globale exploitatiebegroting op 
basis van 650Zo uitgeefbare bedrijfsgronden met marktconforme prijzen meegenomen in fase 
twee uitbreiding Reinierpolder biedt een nagenoeg sluitende exploitatiebegroting, Met deze 
wetenschap en alle kwalitatieve verbeteringen is deze aankoop verantwoord.
Verplaatsing en verwijdering van het mestbassin bij fort Henricus is 6 30.000, Dit zijn 
kosten voor het verwijderen van het ene bassin en het opbouwen van het andere. Gezien de 
wens is dit verantwoord.
De agrarische gronden worden gekocht voor totaal C 736.925, =,àî> 17,50 per vierkante 
meter. De ruwe bouwgrondprijs die toen betaald is voor Reinierpark en ten westen van 
Reinierpolder I is 6 20, - en 6 22,50 per m2. Deze prijzen gelden ook als marktprijzen. Een 
andere eigenaar en zijn adviseur vroegen in 2015 een bedrag van 6 35, - per m2 wat is 
betaald in Roosendaal voor ruwe bedrijfsterreingrond. Kortom een marktconforme prijs is 
rond de 6 22,50 per vierkante meter en ligt boven de aanschafprijs (zie bijlage Mail Rijk 
Taxateurs 9 maart 2017). Gezien de onderbouwing en marktprijzen is de aankoop 
verantwoord.
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4. Middelen
Het voorstel is om op verschillende wijzen de middelen beschikbaar te stellen voor de aankoop van de 
gronden en opstallen.

A. Boerderij
Geadviseerd wordt om de aankoopprijs met bijkomende kosten (totaal 6 590.000,^ op de balans 
te plaatsen. Tezijnertijd zal het gekochte voor de balanswaarde worden ingebracht in het 
bouwgrondexploitatiecomplex met bijbehorende exploitatiebegroting, Bijvoorbeeld ‘uitbreiding 
Reinierpolder’.

B. Agrarische gronden
De agrarische gronden worden aangekocht voor de marktwaarde (zie bijlage Mail Rijk 09 maart 
2017) voor totaal C 736.925,= (á 6 17,50 per m2). Het geïnvesteerde bedrag is gelijk aan de 
marktwaarde van de grond. Geadviseerd wordt om de aankoop van de gronden op de balans te 
plaatsen en tezijnertijd in te brengen in een nog op te stellen exploitatiebegroting als voor dit 
gebied een grondexploitatiecomplex wordt vastgesteld.

C. Mestbassin
De kosten á C 30.000, ® voor de verwijding van het mestbassin dient gedekt te worden uit de 
algemene reserve. In een later stadium kunnen deze kosten worden meegenomen in de 
exploitatiebegroting van Fort Henricus (lees Schansdijk 5 te De Heen).

Totaal wordt dekking gevraagd voor 6 1.356.925,E

5. Voorstel
Op basis van de gegeven informatie stellen we voor geen wensen en bedenkingen in te dienen bij het 
college over de koopovereenkomst en de middelen van de totaal C 1.356.925,5 beschikbaar te stellen.

6. Risico’s
Onderstaand zal per thema de risico’s worden opgesomd.

A. Financieel
* De aankoop van de onroerende goederen geschied op basis van marktwaarde. Vanaf het 

moment van aankoop bestaat de kans dat de waarde van vastgoed daalt. Gezien de huidige 
markt omstandigheden en de locatie van het gekochte is deze kans zeer klein.

» De kosten voor de verwijdering van het mestbassin wordt tezijnertijd in de exploitatie van het fort 
meegenomen. Wanneer onverhoopt de exploitatie niet plaats vindt gaan de kosten verloren. 
Hiertegenover staat een kwalitatieve ruimtelijke impuls van het fort tegenover. Het risico is dan 
ook acceptabel.

B. Juridisch
» Het risico bestaat dat de overeenkomst wordt ontbonden onder de voorwaarden zoals in de

paragraaf 'Overwegingen' omschreven. Vooral de nieuwe locatie voor de boerderij is een kwestie 
waar de gemeente mede verantwoordelijk voor is. De komende maanden zal hier mee inzicht in 
worden verkregen. Indien vroegtijdig de overeenkomst wordt ontbonden betaalt de gemeente de 
advieskosten aan de verkopers van maximaal 6 15.000,- Het ontbinden van de overeenkomst 
heeft verder geen grote financiële gevolgen.

» Het risico bestaat dat de extra kosten die zijn meegenomen (verhuiskosten en nutsvoorzieningen) 
ter hoogte van C 95.000, s in een later stadium worden gezien als staatssteun. Eerder is 
aangegeven dat bij het uitblijven van verwerving, onteigening een optie zou kunnen zijn voor de 
gemeente. Dit sterkt de gekozen strategie echter maakt het risico niet teniet.
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C. Ontwikkeling
Ontwikkelingen moeten volgens de wet worden onderbouwd volgens de Ladder Voor Duurzame 
Ontwikkeling. Op dit moment is vanuit de ladder nog geen inzicht over de ruimte tot ontwikkeling 
Dit brengt een risico met zich mee.

D. Verwerving
Met de aankoop voorkomen we een groot risico. De zoon van de verkoper gaat het bedrijf 
overnemen en wilt voor de lange termijn investeringen treffen, zoals vernieuwen van de 
opstallen. Doordat we nu handelen wordt voorkomen dat de zoon investeert en tegen die tijd het 
kopen van de boerderij meer gewenst is gevoed door meer ontwikkelzekerheid. De gemaakte 
investeringskosten wegen dan niet op tegen de marktwaarde en staat dus alleen de optie van 
onteigening open, Met in het meest positieve geval, de extra daarbij behorende kosten en 
vertraging, een risico dat je niet wil lopen. Kort samengevat, als we ambities willen waarmaken en 
opties open willen houden is het noodzakelijk om de genoemde risico’s te nemen en te investeren 
als gemeente.

7. Communicatie/Aanpak
Op de stukken is door u geheimhouding opgelegd. Op het moment dat een strategisch doel in 
een ver gevorderd stadium is en de beletselen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
zich niet meer voordoet zal u verzocht worden de geheimhouding op te heffen.

De raad wordt naast bekrachtiging van de geheimhouding op alle stukken tevens verzocht om 
geen wensen en bedenkingen in te dienen bij het college aangaande het sluiten van de 
koopovereenkomst conform artikel 160 lid 1 en 2 Gemeentewet.

Daarbij wordt de raad verzocht middelen voor de aankoop beschikbaar te stellen.

8. Voorstel
Voorgesteld wordt om:

1. Geen wensen of bedenkingen over de aankoop en daarmee de koopovereenkomst te geven 
conform artikel 160 lid 1 en 2 Gemeentewet.

2. Middelen voor de aankoop van de onroerende goederen te hoogte van totaal 6 1.356.925,s
beschikbaar te stellen.

Hoogachtend,
Burgemeester en w^thpuders van Sţeenbergen, 
de loco-secretaiL dé burgemeester
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