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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
verkoop object Steenbergseweg 97a Dinteloord, voormalige kantine/kleedlokalen RKSV Divo 

Steenbergen; 7 april 2016 

Aan de Raad, 

In het kader van het bezuinigingstraject voor de buitensportaccommodaties worden de kleedgebouwen op 
de sportparken overgedragen aan de betreffende buitensportverenigingen. De raad heeft hiermee op 22 
oktober 2015 ingestemd. Op sportpark Molenkreek in Dinteloord waren twee verenigingen actief en wel 
RKSV Divo en W Dinteloord. Beide verenigingen beschikten over kleedgebouwen. In februari 2015 zijn 
deze verenigingen gefuseerd en zijn in seizoen 2015/2016 als nieuwe vereniging W Prinsenland gestart. 

In het kader van de overdracht van de kleedlokalen is overleg gevoerd met het bestuur van W 
Prinsenland om te bezien hoe omgegaan kan worden met de kleedlokalen van voormalig RKSV Divo. 
Vanwege de fusie zouden die kunnen vervallen. Volgens afspraak zouden zowel gemeente als W 
Prinsenland oren en ogen open houden om te kijken of er geïnteresseerden voor dit pand zouden zijn. 

Bij de gemeente werd bekend dat een jonge ondernemer, mevrouw S. Baartmans, een ruimte zocht om 
een fitness bedrijf te starten. Na contact met VV Prinsenland is overleg gevoerd met mevrouw Baartmans. 
Dit heeft geleid tot een positieve resultaat en overeenstemming met haar inzake de verkoop van het 
terrein met opstallen Steenbergseweg 97a te Dinteloord, zijnde de voormalige kantine en kleedlokalen 
van voormalige voetbalvereniging RKSV Divo, thans VV Prinsenland. Verwezen wordt naar bijgaande 
koopovereenkomst. 

Zowel gemeente als W Prinsenland zijn blij met de verkoop van de kleedlokalen en kantine van 
voormalig RKSV Divo. Het is goed dat het pand nu een invulling als fitnesscentrum krijgt. Dit geeft een 
meerwaarde aan de locatie van het sportpark ten opzichte van leegstand van het gebouw. 

Een gedeelte van het gebouw zijnde de kantine is eigendom van W Prinsenland middels een recht van 
opstal en heeft een waarde van 0 80.000,-. 
Met het bestuur van VV Prinsenland is er volledige overeenstemming over de verkoop van het pand. 

De verkoopprijs voor het totale object zijnde de kantine met kleedlokalen en grond ter grootte van ± 957 
m 2 bedraagt C 210.000,- k.k.. Deze prijs ligt boven de taxatiewaarde. De opbrengst vanuit deze verkoop 
bedraagt voor de gemeente 0 126.000 en voor W Prinsenland C 84.000. 

Aanpassingen pand 
In het pand zijn nog de bediening van de licht- en beregeningsinstallatie van de voetbalvelden aanwezig. 
Ook zit er nog een aansluiting voor water van hondenvereniging Medio in het pand. De verkoop vindt 
plaats onder de voorwaarden dat het object eigen nutsvoorzieningaansluiting heeft en de 
bovengenoemde voorzieningen worden losgekoppeld. 
Het is dus nodig om nog een aantal aanpassingen aan het pand te doen. Tevens zal het perceel via een 
hekwerk afgescheiden moeten worden van het sportpark. 



De kosten hiervoor worden via een globale raming begroot op C 20.000. 
De geraamde kosten van C 20.000 kunnen ten laste worden gebracht van de budgetten uit het 
gemeentelijk Onderhoudsfonds gebouwen sportparken en Nulmeting kleedlokalen voor voormalig RKSV 
Divo. 
Deze budgetten zijn bij het raadsbesluit van 22 oktober 2015 over de overdracht van de kleedlokalen op 
de buitensportaccommodaties vastgelegd. 

Het budget uit het Onderhoudsfonds bedraagt 0 14.256 en uit de Nulmeting 6 56.064. 

Bestaande recht van opstal voor de kantine van W Prinsenland 
Met W Prinsenland is overeengekomen dat het recht van opstal wordt verwijderd, zodat de blote 
eigendom geleverd kan worden aan koper. De verenging heeft hiervan een besluit van de Algemene 
Ledenvergadering aangeleverd. 

De verkoop past binnen het gemeentelijk beleid inzake verkoop en waardevaststelling en past binnen het 
beleid inzake afstoting gemeentelijke eigendommen. De voorgenomen activiteiten van koper passen 
binnen het ruimtelijk ordeningsbeleid. 

In het koopcontract zit een financiering ontbindingsmogelijkheid door koper van een maand na 
ondertekening van de overeenkomst 

De verkoopopbrengst van het gemeentelijk eigendom zijnde de grond en kleedlokalen bedraagt 
C 126.000,- .en kan toegevoegd worden aan onderhoudsfonds sportparken.. 

De geraamde kosten aanpassingen gebouw ad. C 20.000 kunnen ten laste worden gebracht van de 
budgetten uit het gemeentelijk Onderhoudsfonds gebouwen sportparken en Nulmeting kleedlokalen voor 
voormalig RKSV Divo. 

Volgens artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet melden wij u het voornemen tot verkoop. U kunt uw 
wensen en bedenkingen tot 15 mei 2016 indienen. 

Hoogachtend, f I 
burgemeester eĮì wethouders van Steenbergen, 
de locgįŞécreJtaris, ì de burgemeester, 


