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Onderwerp 
Verkoop van de Maria Regina, locatie Ram van Hagedoornstraat. 

Steenbergen; 14 mei 2013 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
De basisschool Marina Regina is gevestigd op twee locaties, te weten aan de Oranjebolwerk en de Ram 
van Hagedoornstraat. Als gevolg van de aankomende verhuizing van de basisschool komen deze twee 
schoollocaties vrij voor herontwikkeling. De invulling van de locatie Oranjebolwerk is sinds vorig jaar 
bekend: door de verkoop aan "Ouderenzorg Anders", zal deze locatie in de toekomst zorggerelateerd 
worden. Voor de locatie Ram van Hagedoornstraat heeft woningcorporatie Stadlander interesse getoond 
om grondgebonden huurwoningen te realiseren. 

2. Achtergrond 
Naar aanleiding van de huisvestingsproblematiek van de Maria Regina heeft uw raad op 28 mei 2009 
besloten om de basisschool te hervestigen op de locatie Buiten de Veste II in het concept van een Brede 
School. Deze ontwikkeling biedt een unieke kans om tot innovatieve en duurzame leeromgevingen te 
komen, waarbij ook ruimte ontstaat voor flankerende voorzieningen. Het bouwtraject is reeds opgestart 
en de werkzaamheden zijn volop gaande. 

3. Overwegingen 
Stadlander heeft het voornemen om op de locatie Ram van Hagedoornstraat 17 grondgebonden 
seniorenwoningen te bouwen in de sociale huursector. Op basis van de Woonvisie dienen er nog 
grondgebonden seniorenwoningen in de huursector te worden gebouwd. In deze sector is nog geen 
enkele woning gebouwd. Op dit moment wordt de bouw van 34 van deze woningen voorbereid op de 
locatie "De Bongerd", maar dit is echter nog niet voldoende. 

Bij de verkoop van de locatie Oranjebolwerk waren de cultuurhistorische aspecten van het schoolgebouw 
dusdanig relevant geweest dat sloop en nieuwbouw niet is toegestaan. Het schoolgebouw aan de locatie 
Ram van Hagedoonrsstraat heeft geen monumentenstatus en ook geen behoudenswaardige 
cultuurhistorische aspecten, zodat er geen cultuurhistorische belemmeringen zijn voor een totale 
herontwikkeling bestaande uit complete sloop en nieuwbouw. 

De gemeente heeft op dit moment nog geen zeggenschap heeft over de gronden. De overkoepelende 
organisatie Lowys Porquinstichting uit Bergen op Zoom is namelijk de eigenaar. In de opzet van de 
overeenkomst is hiermee rekening gehouden. De verkoop ziet toe op het moment dat de school
activiteiten ophouden te bestaan, want vanaf dat moment is de gemeente juridisch eigenaar, zodat 
vanaf dat moment de locatie kan worden verkocht. 

Ter inzage ligt: 



Stadlander heeft 0180,-- per m2 geboden, hetgeen gelijk is aan de grondprijs voor het project aan "De 
Bongerd". De taxateur heeft de bieding beoordeeld en acht de bieding reëel. Om één lijn aan te houden, 
wordt voorgesteld om ook hier te kiezen voor de grondprijsbepaling van 6180, - per m2. Met de verkoop 
van ongeveer 2360 m2 komt de opbrengst op 0424.800,- uit. Na aftrek van de te maken kosten zal het 
overschot naar schatting 0200.000,- bedragen. Het overzicht van de exploitatieraming is bijgevoegd. 

4. Middelen 
Per 31 december 2012 resteert op de investeringen in de Maria Regina een gezamenlijke boekwaarde 
van 0936.000,-. Specifiek voor de voormalige Yacintaschool resteert 04.200,- . Bij verkoop dienen 
deze investeringen te worden afgeboekt. De opbrengst van de locatie Oranjebolwerk ad 0500.000,--
dekt niet het af te boeken bedrag. Het verkoopoverschot van de locatie Ram van Hagedoornstraat van 
ongeveer 0200.000,- wordt ingezet om de resterende boekwaarde ad 0436.000,- verder af te dekken. 

5. Risico's 
Het object wordt overgedragen op moment van betaling van de koopsom, zodat er geen financieel 
risico is. Voor het object is er het gebruikelijke planologisch risico aanwezig, aangezien voor het 
voorgenomen gebruik een planologisch traject gevolgd dient te worden. Bij het niet doorgaan van 
de verkoop bestaat het risico dat het object lange tijd op de markt te koop zal staan. De gemeente 
zou in dat geval genoodzaakt kunnen worden om het object zelf te gaan exploiteren. 

6. Communicatie/Aanpak 
Indien uw raad instemt met de verkoop en de exploitatie, zal de koop worden afgerond en het 
planologisch traject worden doorlopen. Op basis van het vigerend bestemmingsplan "Centrum 
Steenbergen" rust op de projectlocatie de bestemming "Maatschappelijke doeleinden". De realisatie 
van woningen binnen dit planologisch regime is niet mogelijk, zodat een wijziging naar de bestemming 
"Woondoeleinden" noodzakelijk is. 

7. Voorstel 
In te stemmen met de verkoop en exploitatie van de Maria Regina, locatie Ram van Hagedoornstraat 
kadastraal bekend sectie W, nummer 3612, ter grootte van ongeveer 2360 m2 conform bijgevoegd 
plattegrond, aan Stadlander, kantoorhoudend aan de Rooseveltlaan 150 te Bergen op Zoom, ten 
behoeve van de bouw van 17 grondgebonden seniorenwoningen in de sociale huursector tegen 
een prijs van 0180 , - per m2 exclusief btw. 

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