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Aan de Raad, 

1. Inleiding 

Op 1 oktober 2013 heeft het college besloten tot verkoop van de camping Mattenburg en uw raad heeft 
hiermede ingestemd. 
Omdat de financiële instellingen geen leningen verstrekken voor de uitoefening van horeca /recreatie aan 
kopers wensen zij gaarne een lening van de gemeente verkrijgen voor de aankoop ad. 0 200.000,-

2. Achtergrond 

De lening wordt afgelost in 10 jaar en de gemeente ontvangt hiervoor een rentevergoeding van 4 Vo op 
jaarbasis en verkrijgt tevens recht van hypotheek op zowel de gronden als de bestaande opstallen. 
Tevens wensen kopers te investeren in de camping en horecagelegenheid en zijn ze in onderhandeling 
met de gemeente om de molen Assumburg, nu nog gemeentelijk eigendom, hierbij te betrekken. 
Een verlenging van het erfpachtcontract welke op 31 december er 2014 afloopt onder de huidige 
condities is geen optie voor kopers. Bij een eventuele beëindiging van het erfpacht is de gemeente 
verplicht de waarde van de opstallen te vergoeden. 

3. Overwegingen 

Het verstrekken van een geldlening is voor de gemeente alleen mogelijk indien hierdoor het publiek 
belang wordt gediend. 

Voor de gemeente is het publiek belang dat de verkoop doorgaat en de recreatieve invulling behouden 
blijft cq versterkt wordt. De locatie is in de structuurvisie als recreatieve zone aangeduid. De huidige 
onderneming vervult daarin een belangrijke rol en kan ook in de toekomst een toegang tot recreatief 
Steenbergen betekenen. Dat heeft mede met haar ligging aan de rand met Tholen en langs het Schelde-
Rijnkanaal te maken. Daarnaast maakt de locatie deel uit van de gebiedsontwikkeling Waterpoort en van 
provinciaal landschap Brabantse Wal. 

Het is een publiek belang om de gemeentelijke ambities voor deze locatie te behouden cq te stimuleren. 
De kopers beheren tevens het tegen de camping aangelegen openbaar zwembad welke mede door de 
plaatselijke bevolking wordt gebruikt. Een verkoop cq ontwikkeling van het terrein met de molen 
Assumburg is een mogelijke vervolgstap op deze voorgenomen verkoop. 



Tevens blijkt uit het Dorpsontwikkelingsplan Nieuw Vossemeer dat een versterking van de recreatieve 
invulling van onder andere deze locatie wordt gewenst. De verkoop past tevens in het gemeentelijk 
beleid inzake verkoop gemeente eigendommen. 

4. Middelen 

In de begroting 2014 is al rekening gehouden met de verkoop. 

5. Risico's 

Wanneer geen koopovereenkomst wordt afgesloten loopt de gemeente het risico dat het huidige 
gepachte perceel terugkomt naar de gemeente, inclusief een vergoedingsplicht voor alle opstallen. 
Bij niet betaling van de rente en aflossing door koper kan de gemeente de vordering verhalen op zowel de 
grond als de opstallen. 
Bij de definitieve grondoverdracht dient koper ervoor zorg te dragen dat er geen canonachterstanden 
2014 zijn en tevens dienen de kosten koper door koper betaald te worden. 

6. Wensen en bedenkingen 

Inzake de verkoop van de ondergrond camping Mattenburg kunt u tegen het voornemen tot de 
verstrekking van een hypothecaire geldlening ad. C 200.000,-. uw wensen en bedenkingen indienen 
uiterlijk 30 januari 2015.. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de JoGQrseçŗeiaris— ) de burgemeester 


