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Aankoop twee bouwpercelen, Zeelandweg-Oost 18 en 20 te Steenbergen 

Steenbergen; 23 mei 2017 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Gemeente Steenbergen heeft grote ambities als het gaat om de ontwikkeling van de gronden nabij het 
bedrijventerrein Reinierpolder aan de Rijksweg A4. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is een 
actieve houding dan ook vereist. Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt twee bouwkavels voor de bouw van 
een dijkwoning aan de rand van Steenbergen (link), in de directe nabijheid van de rijksweg A4. De kavels 
zijn totaal 857 m 2 groot. In opdracht van uw college is vanuit strategische overwegingen de kavels 
geprobeerd aan te kopen. Na onderhandeling met de eigenaar en de verkopend makelaar is een prijs van 
6 96.000,- v.o.n. overeengekomen. U wordt voorgesteld om tot aankoop over te gaan, de percelen te 
verwerven en het budget van C 96.000 v.o.n. uit de algemene middelen beschikbaar te stellen. 

2. Achtergrond 
Locatie bouwkavels (zie afbeelding 1 en 2) 
De kavels zijn gelegen, zeer nabij de rijksweg A4, boerderij Moors en de strategische grondpositie in 
eigendom van de gemeente tussen de A4 en bedrijventerrein Reinierpolder I. Tevens zijn de kavels 
gelegen binnen een toekomstig geplande ecologische verbindingszone langs de A4. De bouwkavels zo 
dicht bij de A4 gelegen dat je bewoning op deze locatie onwenselijk kan benoemen. 
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Afbeelding 1. luchtfoto bouwkavels en omgeving 

Ter inzage ligt: 



S ivel nr. 20 ^ 
422m 1 c 

bouwKavel nr. 20 
ci rca 4 ? ? m 

bouwuvah nr 18 er, 20 

Afbeelding 2. situatiefoto bouwkavels 

Het eigendom en de verkoopkenmerken 
Rijkswaterstaat heeft de toenmalig bestaande woningen met ondergrond aan de Zeelandweg-Oost 18 en 
20 aangekocht met het oog op de toekomstige aanleg van de snelweg A4. De woningen zijn toen 
gesloopt. Nu de A4 is gerealiseerd zijn de twee bouwkavels met bouwtitels voor woningen ongewenst nog 
in bezit. Deze worden nu te koop aangeboden door het Rijksvastgoedbedrijf (gevestigd te Breda) met 
ondersteuning van Klijsen te Oosterhout. De Zeelandweg-Oost heeft een grootte van circa 435 m 2 en de 
Zeelandweg-Oost 20 heeft een grootte van circa 422 m 2 . Totaal 857 m 2 . 

Beleidsonderbouwing: 
In de structuurvisie zijn beide bouwkavels gelegen aan de gronden aangeduid als 
ontwikkelgronden ten behoeve van horeca en/of bedrijvenontwikkeling. 
In de economische visie en daaruit volgende raadsmededelingen is de ambitie voor een 
bedrijventerrein ontwikkeling in deze omgeving onderstreept. 
Langs de A4 is de ambitie om een ecologische verbindingszone te ontwikkelen. Gemeente 
Steenbergen is met het waterschap in gesprek over de inrichting hiervan. De bouwkavels zijn in 
deze zone gelegen. 

3. Overwegingen 
Beide kavels zijn gelegen tegen naar verwachting toekomstig ontwikkelterrein Reinierpolder I/ Reinierpark 
(zie afbeelding 1 en 2) en aan een toekomstige ecologische verbindingszone ( E V Z ) . Aangezien de 
omliggende gronden in eigendom van de gemeente zijn, zijn de kavels op een strategische locatie 
gelegen. Het is verstandig dat de aangeboden woon-Zbouwkavels niet in handen van (particuliere) derden 
komen. Op deze manier worden toekomstige bezwaren/beperkingen op ontwikkelingen en daarmee 
procesvertraging door eventuele eigenaren van de kavels voorkomen. Als gemeente de gronden 
verwerven vanuit strategisch belang wordt geadviseerd. 

Het taxatierapport (zie bijlage) bevestigd dat de aankoopsom een marktconforme prijs is. 

Mede door de nabijheid van de rijksweg A4 maar ook door eventuele toekomstige ontwikkelingen of 
aanleg van de E V Z is het ongewenst om de gronden door te verkopen aan derden ten behoeve van 
woningbouw. Dit kan de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden zoals opgenomen in de structuurvisie 
beperken en past niet in het streefbeeld zoals door uw raad vastgelegd in de structuurvisie. De aankoop 
zal worden meegenomen in de exploitatie van bedrijventerrein Reinierpolder en/of de ontwikkeling van de 
E V Z T 

Ook is het mogelijk om de bestaande twee woningbouwtitels te verwijderen. Dit zorgt er voor dat het 
stedenbouwkundige en politieke wensbeeld zoals opgenomen in de structuurvisie kan worden bereikt en 
zorgt er tevens voor dat de aangrenzende gronden aantrekkelijker worden voor het gebruik zoals 
opgenomen in de structuurvisie. 
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4. Middelen 
Het voor de aankoop benodigde bedrag ad C 96.000,- te dekken ten laste van de algemene reserve. 

5. Risico's 
Naast de eerder benoemde risico's zijn de volgende risico's te bepalen. 

Wanneer niet tot aankoop wordt overgegaan komen de gronden in eigendom van derden. Eventuele 
toekomstige ontwikkelingen van Reinierpolder kunnen worden beperkt of vertraagd door bezwaren en 
beroepen van eigenaren van de woningbouwlocaties. Ook kan de EVZ niet op de gewenste wijze worden 
aangelegd. Door de aankoop door de gemeente behoudt je regie en elimineer je het risico. 

Het wegbestemmen van de woningbouwkavels zorgt voor waardevermindering van de grond. 
Hiertegenover staat echter dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de aangrenzende gronden wordt 
bevorderd. Mochten de ontwikkelingen zoals aangeduid in de structuurvisie uiteindelijk niet doorgaan dan 
kunnen de kavels gewoon hun woonbestemming houden en kunnen ze gewoon worden doorverkocht. 
Mogelijk zelfs met winst. De risico's zijn dus beperkt 

De koopovereenkomst is aangegaan met ontbinden voorwaarde van het besluit van de gemeenteraad. 
Wanneer u besluit niet over te gaan tot aankoop zullen er geen juridische risico's ontstaan. 

6. Communicatie/Aanpak 
De gemeenteraad wordt met een raadsvoorstel en raadsbesluit verzoeken tot aankoop over te gaan en 
middelen beschikbaar te stellen. 

Bij positief besluit door het college de burgemeester de koopovereenkomst te laten ondertekenen namens 
het college van B&W. 

7. Voorstel 
Voorgesteld wordt om: 

1. Over te gaan tot aankoop van twee bouwpercelen aan de Zeelandweg-Oost 18 en 20 te 
Steenbergen, kadastraal bekend Y nr. 643, 644 en 1772 en het budget van 6 96.000, - uit de 
algemene middelen beschikbaar te stellen. 

Hoogachtend, 

de secretaris 

; 

V Jongh, RA M.J.P 
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