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Aan de Raad,

Op 22 december 2017 heeft het college van B&W een realisatieovereenkomst gesloten met de 
initiatiefnemers van de hotelontwikkeling aan de rijksweg A4. U heeft de realisatieovereenkomst 
voor wensen en bedenkingen aangeboden gekregen. U heeft het advies van het college om geen 
wensen en bedenkingen te geven overgenomen. Na de ondertekening van de overeenkomst zijn 
trajecten gestart om te komen tot een realisatie van het hotel. Vooralsnog is de realisatie nog niet 
gestart maar is er nog steeds vertrouwen dat het mogelijk is met deze initiatiefnemers. Omdat de 
realisatieovereenkomst diverse termijnen bevat die reeds verlopen zijn is het wenselijk om de 
afspraken te herijken en scherp te stellen. Met een addendum kan voldaan worden aan deze 
behoefte. Het college van B&AN heeft het addendum ondertekend. U wordt met deze 
raadsmededeling geïnformeerd over het addendum.

De overwegingen voor het opstellen van het addendum zijn:
. Partijen hebben op 22 december 2017 een realisatieovereenkomst met elkaar gesloten; de 

overeenkomst heeft tot doel om te komen tot de ontwikkeling en realisatie van het Project;
» Partijen hebben in de realisatieovereenkomst afspraken vastgelegd;
» Partijen hebben samengewerkt aan het mogelijk maken van een hotelontwikkeling aan de 

A4. O.a. is een marktverkenning gedaan en een eerste opzet van een bestemmingsplan 
ontwikkeld. Er zijn diverse randonderzoeken op het gebied van milieu en veiligheid verricht 
en er is getracht de gronden van het gehele ontwikkelgebied te verwerven. Deze verwerving 
is tot heden niet geslaagd als gevolg van een eenzijdige beëindiging van een 
koopovereenkomst die er lag tussen de gemeente en één van de eigenaren van de te 
verwerven gronden, welke eigenaar deze koopovereenkomst heeft ontbonden.

* Als gevolg van voornoemde hebben partijen moeten concluderen dat een aantal onderdelen 
van de realisatieovereenkomst niet langer overeenkomen met de huidige wensen van 
partijen over wat te regelen en vast te leggen;

» Partijen wensen met een addendum de gewenste wijzigingen op de realisatieovereenkomst 
van 22 december 2017 vast te leggen.
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Het addendum bevat (op hoofdlijnen) de volgende wijzigingen van de realisatieovereenkomst:
* De naam van de rechtspersoon is gewijzigd naar A4 Hotel B.V.
» Artikel 5 van de realisatieovereenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1. De gemeente is onder meer eigenaar van de kadastrale percelen gemeente
Steenbergen, sectie E, nummer 801 en 832.

2. De gemeente is voornemens om aan de initiatiefnemer de in het eerste lid van dit
artikel genoemde gronden geheel dan wel gedeeltelijk in eigendom over te dragen.

3. De initiatiefnemer en de gemeente verkennen in de tussentijd alternatieve locaties.
4. Afspraken over de in lid 2 van dit artikel genoemde grondtransactie zullen partijen

vastleggen in een separate koopovereenkomst.
* Artikel 9 lid 1 van en bijlage 4 bij de realisatieovereenkomst komen te vervallen. Een nieuwe 

projectplanning wordt niet bij het onderhavige addendum gevoegd daar dit nog onderhevig 
is aan verandering.

* Artikel 7 Duur van de overeenkomst: De datum '1 februari 2018' zoals opgenomen in artikel 
14 lid 2 van de realisatieovereenkomst wordt gewijzigd naar '31 januari 2020'. Partijen 
kunnen in overleg en met een schríftelijke bevestiging de overeenkomst wederom 
verlengen.

We vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en kunt u erop rekenen dat 
we u actief informeren over de verdere gang van zaken.

Hoogachtend, \
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

M.J,k de Jongh, RA
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