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Geachte heer Veraart,

U heeft na kennisname van de raadsmededeling over de aankoop- en doorverkoop
van een landbouwperceel aan de Zoekweg vragen hierover gesteld. Uw vragen
hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons antwoord
daarop.

1. Op welke datum, en door wie is besloten om de in de raadsmededeling genoemde 
afwijkingsbevoegdheid in het desbetreffende bestemmingsplan Zoekweg op te nemen 
tbv de aanleg van gietwaterbassins?

Antwoord: Dit is gebeurd bij het opstellen van Bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen. U heeft dit als gemeenteraad vastgesteld op 20 juni 2013.

2. Wat houdt die afwijkingsbevoegdheid precies in? Is de gemeenteraad van dit besluit op 
de hoogte gebracht?

Antwoord: Het college kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bestemmingsplan voor de realisatie van een gietwaterbassin.

3. Heeft de aankoop door de gemeente al plaatsgevonden? Heeft de verkoop door de 
gemeente al plaatsgevonden? Wat was de aankoopprijs, en wat was de verkoopprijs ?

Antwoord: De aankoop- en doorverkoop hebben plaatsgevonden op 1 december 2017. De 
aankoopprijs was 6 204.785,= exclusief belastingen en kosten koper. De verkoopprijs 
was hetzelfde bedrag vermeerderd met de kosten van de voorafgaande aankoop van 
de Staat der Nederlanden.

4. Wat was uw overweging om de andere belangstellende agrariërs (niet zijnde tuinders) 
niet dezelfde kans te geven als de tuinders? Het perceel had dan aan de hoogst 
biedende (door-) verkocht kunnen worden. Bent u het met mij eens dat hier het 
faciliteren van de ene belangstellende, ten koste gaat van de andere?

Antwoord: We hebben zo gehandeld omdat het perceel direct aansluit bij het 
glastuinbouwgebied Westland. Het is ons al langer bekend dat zij naarstig op zoek zijn 
naar uitbreidingsmogelijkheden. Bij de voorbereiding van bestemmingsplan 
Buitengebied (dus al vanaf 2010) voorzagen we dit al. We hebben hierop geanticipeerd 
door de afwijkingsmogelijkheid op te nemen om hier gietwaterbassins te realiseren. Het 
klopt dus dat de grond niet bij agrariërs is aangeboden. De overweging hierbij is dat de 
alternatieven en mogelijkheden voor agrariërs talrijker zijn dan voor de gevestigde 
glastuinbouw.

5. Heeft u overwogen om hier anno 2017 rekening mee te houden bij het doorverkopen 
van het perceel aan de twee glastuinbouwbedrijven? Waarom niet? U had het penceel
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kunnen doorverkopen tegen een normalere, meer marktconforme prijs. Of wellicht kan 
dat nog?

Antwoord: Zie antwoord vraag 4. Dit is wel overwogen. We hebben de grond doorverkocht 
voor de aankoopprijs die gebaseerd is op landbouwgrond.

6. Heeft u overwogen om dit perceel te bestemmen voor de productie van Duurzame 
Energie, denk aan de aanleg van een zonneweide met zonnepanelen? Waarom niet?

Antwoord: Jazeker. Zoals we hebben gemeld willen we dat er in de kavel een strook 
beschikbaar is en wordt gehouden voor collectieve infrastructuur. Daarbij kunt u denken 
aan leidingen voor een warmtenetwerk en/of C02 of iets waar we nu nog niet aan 
denken. Daarnaast wordt er, juist doordat de bedrijven hun gietwatervoorziening van de 
bedrijfskavel verplaatsen naar het doorverkochte perceel, ruimte op hun bedrijfsperceel 
vrijgemaakt, die nodig is om in de toekomst installaties voor (collectieve) 
energievoorzieningen.

Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee in voldoende mate te hebben beantwoord.
Mocht u nadere informatie wensen neemt u dan alstublieft contact op met onze 
medewerker Kees Kerstens U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0167 543 391 
of per e-mail: K.Kerstens@gemeente-steenbergen.nl.
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