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vrijdag 15 december 2017
Memo informatieavond van 13 december 2017 over Project Hotel aan de A4

Beste leden van de raad,
Met deze memo willen wij u informeren omtrent de stand van zaken rondom de ontwikkelingen van het
Project Hotel aan de A4.
Op 13 december is tijdens de besloten informatieavond over een aantal zaken gesproken. In deze memo
willen wij een aantal zaken die ook tijdens deze avond aan bod is gekomen onder de aandacht brengen.
Tevens willen wij u op de hoogte stellen van het overleg met de Provincie van 14 december 2017. We
gaan u ook verzoeken om tijdens de besluitvormende vergadering van 21 december de
realisatieovereenkomst te beoordelen en te besluiten ten aanzien van deze overeenkomst geen wensen
en bedenkingen bij het college in te dienen.
In de memo wordt u meegenomen en gaan we eerst terug in de tijd. Een stuk voorgeschiedenis passeert
de revue. Vervolgens wordt de stand van zaken geschetst inclusief een toelichting op de
realisatieovereenkomst en de in voorbereiding zijnde koopovereenkomst en sluiten we af met de stappen
die nog gezet gaan worden de komende tijd.
Voorgeschiedenis
Sinds september 2016 is een intensief traject gestart om een hotelontwikkeling aan de Rijksweg A4 te
initiëren. Samen met de initiatiefnemer is het project opgezet. Om de veertien dagen is een gezamenlijk
overleg over de voortgang en acties in het project. U bent in februari van dit jaar in een besloten
informatiebijeenkomst geïnformeerd over het initiatief. Tijdens deze bijeenkomst heeft de initiatiefnemer
een presentatie gegeven over de mogelijk te realiseren bebouwing, zijnde een hotel plus. Daarmee wordt
bedoeld dat het ernaar gestreefd wordt een viersterren hotel weg te zetten met extra voorzieningen zoals
een restaurant, zorghotel, foodcourt, vergaderruimte, short stay en een speelautomatenhal.
Het college heeft dhr. Lips van Lips Advies B.V. de kans geboden om tot 1 maart 2017 het initiatief van
een hotelontwikkeling aan de Rijksweg A4 in Steenbergen uit te werken. Dit is middels een brief van u
aan de heer Lips kenbaar gemaakt, Op 22 maart 2017 is de wijze van samenwerking verlengd tot 31 juli
2017. In de tussentijd is overeenstemming bereikt met de familie Moors over de aankoop van de
strategische gronden door de gemeente. In uw besluitvormende vergadering van 13 juli 2017 heeft uw
gemeenteraad geen wensen en bedenkingen ingediend bij het college omtrent deze aankoop. In de
tussentijd zijn er diverse gesprekken gevoerd met initiatiefnemer om te komen tot een
samenwerkingsovereenkomst. Het college heeft op 25 juli 2017 heeft besloten de
samenwerkingsovereenkomst te sluiten. De kern van deze overeenkomst is om te komen tot
vervolgafspraken en te onderzoeken of het voorgenomen project haalbaar is.
Na verschillende ambtelijke en bestuurlijke gesprekken is besloten om de volgende stap te zetten in
daadwerkelijke realisering van het project. Deze stap wordt juridisch vorm gegeven door middel van een
realisatieovereenkomst en een koopovereenkomst.
In de volgende paragraaf wordt op deze overeenkomsten nader ingegaan.
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Stand van Zaken
Realisatieovereenkomst

Het doel van de realisatieovereenkomst is om te komen tot de ontwikkeling en realisatie van het Project.
Onder Project wordt het volgende verstaan:
De ontwikkeling en realisatie van een hotel met onder meer een restaurant, zorghotel, vergaderruimte,
bijeenkomstruimten, horeca, short stay en speelautomatenhal met de daarbij behorende
parkeergelegenheid, toegang en externe inrichting en ontsluitingsweg overeenkomstig de vastgestelde
planologische randvoorwaarden.
In de realisatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden. De
verantwoordelijkheden tussen gemeente en initiatiefnemer worden als volgt beschreven.
Verantwoordelijkheden gemeente:
1. Het bouwrijp maken van het plangebied, inclusief aanpassingen aan de bestaande openbare
ruimte zoals bijv. de hoofdontsluiting op de Zeelandweg Oost en de aanleg van de
calamiteitenroute tussen Liberatorstraat en Zeelandweg Oost;
2. De ontsluiting zal gerealiseerd worden in samenspraak met initiatiefnemer en het Waterschap
Brabantse Delta;
3. De civieltechnische voorbereiding van de herinrichting van het openbaar gebied inclusief de
ontsluiting;
4. De aanbesteding van de herinrichting van het openbaar gebied inclusief de ontsluiting;
5. De realisatie van de herinrichting van het openbaar gebied inclusief de ontsluiting;
6. Het maken van het bestemmingsplan met de daarbij behorende onderzoeken en de
bestemmingsplanprocedure;
7. Het begeleiden van en zorgdragen voor de planologische procedure;
8. Het meewerken aan de verkoop van bouwrijpe gronden ter realisering van het Project;
9. Het doorlopen van de gebruikelijke vergunningsprocedures.
Verantwoordelijkheden initiatiefnemer:
a. Is verplicht tot afname van de bouwrijp gemaakte grond volgens een marktconforme waarde op
basis van de uiteindelijk bestemmingsplanmogelijkheid bepaald op basis van een taxatie van een
onafhankelijke taxateur, in de koopovereenkomst zal deze regeling verder uitgewerkt worden
indien de initiatiefnemer de ontwikkeling gefaseerd uitvoert;
b. De aanleg van de volgens de parkeernorm benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein;
c. Het vergoeden van de door de gemeente gemaakte kosten indien het Project door nalatigheid
van de initiatiefnemer niet wordt gerealiseerd;
d. Het aanleveren van de noodzakelijke gegevens zodat de gemeente een goede ruimtelijke
onderbouwing en de daarbij behorende onderzoeken ten behoeve van de planologische
procedure kan starten;
e. Het vervaardigen van bouwplannen en het aanvragen van de benodigde vergunningen;
f. De realisatie van het Project.
In de overeenkomst zijn termijnen genoemd die toe zien op de voortgang van het realiseren van het
project. De volgende termijnen zijn van belang:
1. De initiatiefnemer is verplicht binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van het
bestemmingsplan een volledige en ontvankelijke omgevingsvergunning aan te vragen.
2. De initiatiefnemer is verplicht om binnen 1 maand na afgifte van de onherroepelijke
omgevingsvergunning bouwen de bouwrijp gemaakte grond af te nemen.
3. Als initiatiefnemer is gestart met de vergunde bouw dan dient fase 1 functioneel in gebruik te zijn
binnen 3 jaar na aanvang van start vergunde bouw.
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4.

Indien initiatiefnemer niet binnen 6 maanden na afname bouwrijpe grond is gestart met de bouw,
moet hij de grond terugleveren als de gemeente dit wenst.

Verder zijn er in de realisatieovereenkomst bepalingen opgenomen over communicatie en
geheimhouding, over de looptijd van de overeenkomst en hoe te handelen bij onvoorziene
omstandigheden. Ook is er een exit-clausule overeengekomen. Deze clausule is van belang voor het
geval de gemeente in een gerechtelijke procedure op de vingers wordt getikt door de rechter op grond
van het aanbestedingsrecht. Als zo een situatie zich voordoet kan de gemeente de overeenkomst
beëindigen en heeft initiatiefnemer geen recht op een schadevergoeding.
Koopovereenkomst

Naast de realisatieovereenkomst is het noodzakelijk om een koopovereenkomst te sluiten. Het is immers
voor initiatiefnemer noodzakelijk om gronden van de gemeente te kopen alvorens tot realisering van het
project overgegaan kan worden.
Het doel van de koopovereenkomst is dan ook eenvoudig. De gemeente verkoopt gronden en de
initiatiefnemer koopt deze gronden van de gemeente. De gesprekken over de koopovereenkomst zijn in
een ver gevorderd stadium. Er zijn nog een tweetal zaken waarover gesproken wordt. De verwachting is
dat in januari uw raad een koopovereenkomst tegemoet gaat zien. Voor nu kan al wel aangegeven
worden welke uitgangspunten in de koopovereenkomst terug zullen komen.
Een aantal uitgangspunten die van belang is om te noemen zijn:
1. De gemeente verkoopt bouwrijp gemaakte grond. Onder bouwrijp maken wordt het volgende
verstaan:
de te verrichten werkzaamheden in het plangebied, welke nodig en dienstig zijn, waardoor de
bestaande opstallen, opstanden, bovengrondse en ondergrondse obstakels in zodanige mate en
op zodanige wijze zijn verwijderd dat de desbetreffende grond geschikt is voor de beoogde
bebouwing c.q. inrichting. Hiertoe worden onder meer -en voor zover nodig- de volgende
werkzaamheden verricht:
a. Het ophogen en egaliseren van het terrein voor zover nodig;
b. Het verwijderen van opstallen inclusief fundering en ondergrondse bouwwerken en struiken,
bomen en boomstronken ;
c. Het dempen van sloten, watergangen en kanalen;
d. Het saneren van de verontreinigde bodem afgestemd op de bodemfunctie;
e. Het treffen van grondwaterregulerende maatregelen;
f. Het afvoeren van grondwater.
2.

De gemeente legt voorzieningen aan met een openbaar karakter. Onder voorzieningen met een
openbaar karakter wordt in het algemeen onder meer het navolgende verstaan:
de in het kader van het bestemmingsplan binnen dan wel buiten het plangebied aangelegde c.q.
aan te leggen c.q. aan te passen wegen, pleinen trottoirs, voet en rijwielpaden, straatmeubilair,
riolering met inbegrip van bijbehorende werken en met de realisatie van het bestemmingsplan
verband houdende kunstwerken, openbare verlichting, plantsoenen en andere
groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede de
overige voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit een juiste uitvoering van het
bestemmingsplan, alle meteen openbaar karakter. De gemeente zal geen parkeergelegenheden
aanleggen binnen het plangebied.

3.

Koopprijs: een marktconforme prijs zal overeengekomen worden.

4.

Initiatiefnemer betaalt kosten overdracht.
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5. De eigendomsoverdracht (dus: levering van de grond) vindt plaats binnen 1 maand na het
onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning bouwen.
In de koopovereenkomst is tevens de mogelijkheid opgenomen om de overeenkomst te ontbinden. Er is
ook een koppeling gemaakt met de koopovereenkomst van de boerderij van de familie Moors. Als de
koopovereenkomst wordt ontbonden vervalt ook de realisatieovereenkomst.
Overeenkomst boerderij Moors

Vanuit strategische overwegingen is een koopovereenkomst gesloten met de familie Moors. Op deze
overeenkomst heeft u geheimhouding opgelegd en besloten geen wensen en bedenkingen hierop te
geven. Onderdeel van de overeenkomst is het verplaatsen van het huidige bouwblok naar een
alternatieve locatie in het buitengebied. Hiervoor is medewerking van de provincie vereist en dient
hiervoor een ruimtelijke onderbouwing voor gegeven te worden. Deze onderbouwing ligt nu voor advies
voor aan de agrarische advies commissie en zal vervolgens in zijn geheel aan de provincie worden
aangeboden. Naar verwachting zal eind januari meer inzicht zijn over het standpunt van de provincie
betreffende de bouwblok verplaatsing.
Bestemmingsplan

In de tussentijd wordt gewerkt aan de voorbereiding voor een bestemmingsplanwijziging. De
voorgenomen bestemmingswijziging zal aan het college van B&W ter besluitvorming worden aangeboden
en aan u als gemeenteraad worden aangeboden ter informatie. Het uiteindelijke bestemmingsplan zal
enkele randvoorwaarden bevatten. De planologische randvoorwaarden die kaderstellend zijn voor het
bestemmingsplan zal zijn:
1. De toegankelijkheid en bereikbaar is voldoende gewaarborgd voor zowel de bezoekers van de
accommodatie als voor wat betreft de bevoorrading van de accommodatie;
2. Het bouwplan past binnen het Welstandsbeleidsplan van de gemeente Steenbergen;
3. Het bebouwingspercentage van het te verkopen perceel mag boven peil niet meer bedragen dan 60oZo
excl. parkeren.
4. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 65 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte
slechts 40 meter mag bedragen indien de afstanden tot de bestaande woningen aan de Zeelandweg
Oost minder bedraagt dan 50 meter.
5. De bouwhoogte van vlaggenmasten, reclamezuilen en daarmee vergelijkbare bouwwerken mag niet
meer bedragen dan 40 meter
6. De bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 40
meter
7. De afstand van gebouwen en overkappingen tot de voorste perceelgrens en zijdelingse
perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 10 meter.
8. Het parkeren vindt volledig op eigen terrein plaats conform de richtlijnen van het CROW.

Overleg Provincie

Op 14 december 2017 zijn wij in overleg getreden met afgevaardigden van GS, gedeputeerde Van
Merrienboer en Van den Hout. Het ging over de hotelontwikkeling en met nadruk over de daaraan
onlosmakelijk verbonden gewenste bouwblok verplaatsing van de boerderij aan de Zeelandweg Oost 16
naar het buitengebied. Hiervoor is medewerking van provincie vereist. Het was een positief gesprek
waarin provincie een ja, tenzij houding heeft en enkele handvatten en inzichten heeft gegeven om de
ruimtelijke onderbouwing sterk te maken. De afspraak is gemaakt dat ambtenaren van beide kanten op
korte termijn het verder inhoudelijk behandelen en uitwerken. Wat betreft de hotelontwikkeling zijn ze
geïnteresseerd in de verdere ontwikkeling en benadrukken de afstemming in de regio. Partijen houden
contact over de voortgang.
Vervo/astappen
Op grond van artikel 160 lid 1 sub e is het college bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van
de gemeente te besluiten. Het college neemt geen besluit indien de uitoefening van de bevoegdheid
ingrijpende gevolgen kan hebben voorde gemeente. De realisatieovereenkomst is een privaatrechtelijke
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rechtshandeling. Het project heeft ingrijpende gevolgen voor de gemeente. Om die reden wordt voordat
het college een definitief besluit neemt uw raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen ter
kennis aan het college te brengen.
Uw raad wordt op 21 december 2017 verzocht om voor de realisatieovereenkomst geen wensen en
bedenkingen bij het college in te dienen. Om dit voor Steenbergen zo belangrijke proces tot een goed
eind te kunnen brengen en gelet op de tijdsdruk op dit traject verzoekt het college dat u in december nog
een besluit neemt. Dat betekent dat behandeling tijdens een oordeelsvormende vergadering niet mogelijk
is. De griffier heeft u hierover ook reeds geïnformeerd bij email van 13 december 2017.
Het college heeft bij besluit van 5 december 2017 de geheimhouding op de realisatieovereenkomst en het
raadsvoorstel wensen en bedenkingen, het raadsbesluit wensen en bedenkingen en de onderhavige
memo opgelegd.
U wordt verzocht om de geheimhouding te bekrachtigen.
Samengevat ontvangt u 21 december ter besluitvorming de volgende documenten:
1. Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding ten aanzien van de realisatieovereenkomst en de
bijlagen.
2. Besluit bekrachtiging geheimhouding op de stukken (Corsanummers staan in het besluit):
a. Realisatieovereenkomst
b. Raadsvoorstel wensen en bedenkingen
c. Raadsbesluit wensen en bedenkingen
d. Onderhavige memo
3. Raadsvoorstel wensen en bedenkingen realisatieovereenkomst
4. Raadsbesluit wensen en bedenkingen realisatieovereenkomst
De stukken zijn beschikbaar gesteld op het RIS. Mocht u voorafgaand aan de behandeling (technische)
vragen over de ínhoud of het proces hebben dan kunt u deze stellen aan de griffie. Uw vragen kunt u
sturen naar het e-mailadres van de griffier: mw. L. van der Meer (l.vandermeer@qemeentesteenberqen.nl).

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de burgerij
de secretaris

M.J.P. di
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Bijlage 1. Beantwoording technische vragen
Geachte gemeenteraad,
Op 15 december 2017 heeft u onder geheimhouding een aantal stukken ontvangen en een memo. De
memo bekend onder Corsanummer BM 1704410 is opgesteld om alle leden van de raad te informeren
omtrent het project Hotel aan de A4. Op 13 december 2017 heeft een besloten informatieavond
plaatsgevonden. Nu niet al uw leden daarbij aanwezig waren en de volgende dag het college in verband
met dit project een bezoek heeft gebracht aan de provincie, hebben wij een memo opgesteld om uw raad
van alle recente informatie te voorzien die voorhanden is.
Uw raad heeft de gelegenheid om naar aanleiding van de stukken (technische) vragen te stellen.
Daarvan hebben een aantal partijen gebruik gemaakt. Van de griffier hebben we de vragen ontvangen.
De beantwoording van deze vragen is een uitvloeisel of een nadere precisering van informatie uit de
geheim gemaakte stukken. De uitwerking van de vragen zijn opgenomen in deze bijlage die onderdeel
uitmaakt van de memo met Corsanummer BM 1704410. Dat betekent dat de bijlage hetzelfde
Corsanummer heeft (BM 1704410) en onderdeel uitmaakt van de geheimhouding die op de memo is
opgelegd door het college bij besluit van 5 december 2017. In een apart raadsvoorstel en raadsbesluit
wordt u verzocht de geheimhouding van alle stukken te bekrachtigen.
Vragen van de Volkspartij (16-12-2017):
1.

Wensen en bedenkingen realisatie overeenkomst.
Artikel 7 “Risico"; Financieel zijn de risico's klein, iedere partij neemt de financiële voor zijn

rekening. Wat wordt hier bedoeld ? Welke “financiële voor zijn rekening” ?
leder draagt zijn eigen financiële risico. Op het moment dat de overeenkomsten worden
ontbonden bestaat het financiële risico enkel uit de reeds gemaakte kosten door de gemeente.
Deze zijn tot nu toe minder dan C 30.000^ (exclusief ambtelijke kosten) en voor een project van
dit formaat klein en te overzien.
2.

Artikel 8 ontbreekt. Krijgen we die nog aangeleverd of klopt de volgorde niet ? (van 7

naar 9 )

In het raadsvoorstel aangaande ‘wensen en bedenkingen over de realisatieovereenkomsť wordt
van 7 naar 9 overgestapt. Paragraaf 8 ontbreekt inderdaad. Dit is een foutje in het
doornummeren.
3.

Wie is de initiatiefnemer ? Is dat de heer Ups van Ups Advies BV genoemd als initiatiefnemer in
“Wensen en bedenkingen realisatieovereenkomsť of de heer Beijsterveldt van Vale of White
Horse II BV, genoemd in de “Realisatieovereenkomsť ? Waarom worden er verschillende namen
genoemd ?

De initiatiefnemer is degene die genoemd wordt als partij in de aanhef van de
realisatieovereenkomst. In de nota wordt de heer Lips genoemd van Ups B.V. als eerste
contactpersoon van de initiatiefnemer. De overeenkomst wordt gesloten met de in de aanhef
genoemde initiatiefnemer. Dit is een ontwikkel B.V.
4.

Als het plan niet doorgaat, wordt dan de grond van Moors toch aangekocht of wordt hiervan
afgezien ?

In principe wordt de grond gewoon aangekocht. Het is een strategische locatie aan de rijksweg
A4 en gelegen aan gronden die reeds in het bezit zijn. Mocht het plan niet doorgaan is de locatie
interessant om in de toekomst als bedrijventerrein te bestemmen/ ontwikkelen samen met de
naastgelegen gronden.

5.

Wat is het risico op vervuilde grond en indien grond gesaneerd moet worden wat zijn dan de
kosten ? Zijn deze kosten voor de gemeente of bijvoorbeeld voor Moors ? (indien zijn grond
vervuild blijkt te zijn )

Er is een verkennend bodem-asbest onderzoek gedaan naar de grond. Op basis hiervan is
geconstateerd dat er op een gedeelte van de grond sprake is van asbestverontreiniging. De
omvang hiervan moet nog nader onderzocht worden. Hiervoor is recent opdracht gegeven,
evenals voor een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de opstallen van de familie
Moors. Na de uitvoering van deze onderzoeken kan pas iets gezegd worden over de kosten.
6.

In realisatie overeenkomst bij Artikel 5-2 “planontwikkeling” staat: “De gemeente is voornemens

om aan de initiatiefnemer de in het eerste lid van dit artikel genoemde gronden geheel dan wei
gedeeltelijk in eigendom over te dragen. ’ Kan u dit uitleggen, waarom “dan wel gedeeltelijk” ?
“dan wel gedeeltelijk” houdt in dat de kadastrale aanduiding die wordt verkocht mogelijk in een
deel wordt verkocht. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een deel van deze kadastrale aanduiding
openbare ruimte moet blijven. Daarnaast is het de bedoeling dat een gedeelte van de gronden
gebruikt wordt voor de aanleg van een ecologische verbindingszone zoals ook aangegeven in de
door uw raad vastgestelde structuurvisie van mei 2012
7.

Is het mogelijk om voorwaarden te stellen, dat verkooppunten of het inpandig vestigen van een
winkel niet wordt toegestaan ?

Detailhandel maakt geen onderdeel uit van het plan en de ontwikkeling. Het inpandig vestigen
van een winkel is dan ook niet toegestaan.
8.

Voorziet u geen problemen met het vestigen van een zorghotel op het industrieterrein in verband
met bijvoorbeeld, geluid, stof, uitzicht en concurrentie met andere aanbieders?

Dit dient onderzocht te worden tijdens de verdere planontwikkeling. Uit een eerst uitgevoerde
onderzoek in het kader van het onderdeel bedrijven en milieuzonering blijkt inderdaad dat met
name het onderdeel zorg kan conflicteren met de nabije aanwezigheid van het bedrijventerrein.
Om dat in de planologie vaak geen sprake is van harde normen, is nader onderzoek, overleg en
uiteindelijk gemeentelijke besluitvorming over de wenselijkheid van een zorgcomponent in de
ontwikkeling een punt van aandacht. Ook de gemeenteraad heeft de mogelijkheid om zijn mening
hierover te vormen. Dit staat ook opgenomen in de realisatieovereenkomst
Concurrentie met andere aanbieders (in de regio West-Brabant west) is zeer gering. Het is
namelijk een concept wat nog niet in de regio bestaat. Het is een aanvulling op het bestaande
zorg aanbod in de regio.

Vraag Gewoon Lokaal! (17-12-2017)
1.

De voortgang I slagen van dit project is afhankelijk van het verplaatsen van het huidige bouwblok
Moors naar een alternatief bouwblok. Kortom als fam. Moors en/of provincie hierover niet eens
worden dan is het einde project? Had dit beter niet vooraf zeker gesteld kunnen worden?

De passage opent met voortgang/ slagen van dit project.... Het is namelijk een belangrijk
onderdeel voor het realiseren van het project. Dit betekend niet het einde maar zou de voortgang
en de mate van slagen sterk beïnvloeden. Het zeker stellen zorgt voor lange proces tijd. Gezien
de gewenste vaart om te zorgen dat een dergelijke ontwikkeling in Steenbergen land en niet
elders in de regio is gekozen voor een parallel proces.

