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Onderwerp
Couveringepark, de stand van zaken
Steenbergen; 7 februari 2017
Aan de Raad,
In de afgelopen tijd heeft u alleen op basis van vragen over de staat van onderhoud informatie ontvangen
over plan Couveringepark. We hechten eraan om u een overallbeeld van het verloop van het project tot dit
moment te geven.
Het project Couveringe startte in 2006. Voor de ontwikkeling en realisatie van het herstructureringsplan zocht
en vond ontwikkelend bouwbedrijf Aan de Stegge Roosendaal (ADSR) een partner in Woningstichting
Geertruidenberg (WSG). Het project bestaat uit de sloop van een oude fabriek en landbouwschool en de
bouw

van

83

grondgebonden

woningen,

een

Huisartsenpost

Onder

Eén

Dak

(HOED)

met

16

huurappartementen en een woonzorgcomplex met 60 woonzorgeenheden. Het bestemmingsplan is in 2009
afgerond, waarna in 2010 werd gestart met de bouw en oplevering van de eerste projectwoningen. Daarna
stagneert de bouwontwikkeling, komt WSG in grote financiële problemen en loopt ook de samenwerking
tussen de vennoten van de ontwikkelcombinatie vast met alle gevolgen van dien. Op dat maar ook op dit
moment zijn er 32 grondgebonden woningen gerealiseerd.

De eerste aandacht van de gemeente ging vervolgens uit naar het leefbaar, beter gezegd het half-woonrijp
maken van de gestagneerde woonwijk in aanbouw. Na aanvankelijke grote weerstand bij de bewoners is
deze klus juist in samenwerking tussen de gemeente en bewonerscomité geklaard. Nu zijn er heldere
afspraken over het beheer en onderhoud in deze half-woonrijpe staat, waarbij we dankbaar gebruik kunnen
maken van de inzet en betrokkenheid van het bewonerscomité.
Hierna richtte zich onze inzet op het verder ontwikkelen van de woningbouw. Op basis van de hernieuwde,
maar ook broze samenwerking die tussen WSG en ADSR bij het "half-woonrijpmaken" is ontstaan, zijn ook in
dit proces stappen gemaakt. Via de bestuurlijke contacten is het landelijk opererende Versnellingsteam
Vlottrekken ook voor ons aan de slag gegaan. Dit alles mond uit in een drietal te onderscheiden vormen van
samenwerking tussen WSG en ADSR.
Ontwikkeling Couveringepark
De ontwikkelcombinatie pakt nu samen de herontwikkeling weer op. In november 2016 is de inschrijving voor
de bouw van 7 woningen aan de Molenweg weer opengesteld. Hiervoor is een vaststellingsovereenkomst
tussen partijen gesloten, die beschrijft hoe kosten en baten ingezet worden. Er wordt nu verder gekeken welk
plandeel hierna in ontwikkeling en verkoop wordt gebracht. Daarbij wordt gekeken naar de diverse plandelen
(grondgebonden woningen, locatie woonzorgcentrum en HOEDIocatie), de actuele marktvraag en zonodig
eventuele planaanpassingen, die mogelijk leiden tot planologische procedures. Hierin wordt nauw
samengewerkt met het bewonerscomité dat ijvert voor de leefbaarheid in hun wijk en de voorgang van de
ontwikkeling.
Rechtszaken Couveringepark
Er zijn tussen partijen diverse rechtsvorderingen ingediend bij de rechtbank. Daarbij moet u denken aan de
naleving van overeenkomsten, het al dan niet bestaan van overeenkomsten en verplichtingen inclusief een
conservatoir beslag/retentierecht op de bouwpercelen.
Financieel-economisch onderzoek naar de ontvlechting Couveringepark
Op advies van het Versnellingsteam wil de ontwikkelcombinatie nagaan of er een aantal of delen van die
geschillen alsnog in der minne kunnen worden afgewikkeld waarbij het advies van een financieel
economisch deskundige inzicht moet geven in de "ontvlechting" van partijen in deze kwestie. In dit onderzoek
en hopelijk bij de feitelijke ontvlechting vervullen we een coördinerende rol. We treden op verzoek van WSG
en ADSR op als formele/neutrale opdrachtgever. Het belang c.q. de rol van onze gemeente is namelijk
tweeledig. In de eerste plaats hebben we een publiekrechtelijk belang bij de locatieontwikkeling: maak het
plan en maak de woonwijk af. Daarentegen hebben we ook een samenwerkingsovereenkomst met de
ontwikkelcombinatie voor de levering/verkoop van de kavel van de voormalige landbouwschool aan de
Ravelijnstraat. Aan de verplichtingen uit deze overeenkomst heeft de ontwikkelcombinatie (nog) niet voldaan.
Wij hebben er tot dit moment voor gekozen om in plaats van het instellen van een rechtsvordering de verdere
ontwikkeling en ontvlechting te volgen om de naleving en uitvoering van onze overeenkomst zo effectief en
voorspoedig mogelijk te laten verlopen.
Zoals u leest is er, weliswaar buiten het directe gezichtsveld, de nodige energie en inzet gestoken in
Couveringepark.
Hoogachtend,
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