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Onderwerp
Middelen centrumplan Welberg

Steenbergen; 21 mei 2019

Aan de raad,
1.
Inleiding
In de raadsvergadering van december 2018 heeft u het bestemmingsplan Centrum Welberg
vastgesteld. Naast het bestemmingsplan dient uw gemeenteraad ook nog officieel de
grondexploitatie vast te stellen op grond van het BBV (Besluit, Begroting 8» Verantwoording). In dit
voorstel wordt dit gedaan, met hieraan gekoppeld ook een aantal andere werkzaamheden met
financiële gevolgen die geen onderdeel uitmaken van de grondexploitatie maar wel onderdeel
uitmaken van het totale centrumplan Welberg.
Grondexploitatie centrumplan Welberg
In juli 2018 is er een globale concept grondexploitatie-opzet gemaakt waaruit bleek dat het plan
met een licht financieel overschot zou afsluiten. Vanwege bezettingsproblemen met personeel was
het niet mogelijk om de globale concept grondexploitatie in december 2018 verder uitgewerkt te
hebben zodat hij tegelijkertijd met het bestemmingsplan vastgesteld kon worden. De uitwerking van
de grondexploitatie centrumplan Welberg is net als de actualisatie van de al lopende
grondexploitaties uitgevoerd door een extern adviesbureau. Bij de uitwerking van de
grondexploitatie centrumplan Welberg is gebleken dat er in tegenstelling tot het globale concept
van de grondexploitatie sprake is van een geraamd te kort. Dit ligt gedeeltelijk in geringere
opbrengsten dan geraamd en voor een ander gedeelte in hogere kosten dan geraamd. Bij de
achtergronden wordt hier verder op ingegaan. In de praktijk kan het te kort uiteindelijk nog hoger of
lager worden. Dit hangt bijvoorbeeld af van de resultaten van aanbesteding van de werkzaamheden.
Extra budget fietsenstalling met zonnepanelen voor gemeenschapshuis de Vaert
Voor de renovatie van de Vaert heeft u een krediet beschikbaar gesteld in de begroting van 2018 op
de investeringsstaat van C 430.900.- excl. btw (nr. 77661003). De werkzaamheden worden binnen dit
budget uitgevoerd. Bij het voorstel tot vaststellen van de begroting is aangegeven dat er nog
gesproken wordt met de school en de overkoepelende Lowys Porquin stichting over het plaatsen
van een fietsenstalling op het eigen terrein van de school met hierop aangebracht zonnepanelen.
Deze zonnepanelen worden aangebracht ten behoeve van de energievoorziening van de Vaert. Het
extra benodigde budget hiervoor is vanwege de onzekerheid bewust niet opgenomen in de
begroting. In dit voorstel wordt aan u gevraagd om voor de verduurzaming van gemeenschapshuis
De Vaert een extra krediet beschikbaar te stellen ten laste van de renovatie van gemeenschapshuis
De Vaert voor het realiseren van een fietsenstalling met berging, met hier bovenop zonnepanelen
van Ç 40.000, - excl. btw.
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Vrij maken middelen vervangen bestaande brug ter hoogte van kruising Corneliusstraat/Kapelaan
Kockstraat
In de begroting van 2019 is een bedrag opgenomen van č 150.000,- excl. btw voor het vervangen
van de brug aan de Corneliusstraat. De onderhoudsconditie van deze bestaande brug is zodanig dat
deze vervangen dient te worden. Dit bedrag dient u nog officieel beschikbaar te stellen.

2.
Achtergrond
Exploitatie centrumplan Welberg
De gemeente Steenbergen is voornemens om op het voormalig sportveld in het centrum van
Welberg woningbouw mogelijk te maken. Ten behoeve van het plan is extra grondaankoop gedaan
van de St. Anna Parochie ten behoeve van een toegangspad. Daarnaast wordt een bestaand,
naastgelegen parkeerterrein en schoolplein opnieuw ingericht en openbaar toegankelijk gemaakt.
In september 2017 is een eerste globale exploitatieopzet gemaakt. Medio 2018 is een tweede
globale exploitatieraming voor het centrumplan Welberg opgesteld omdat naar aanleiding van het
interactieve traject extra elementen zijn toegevoegd aan de openbare ruimte. Deze extra elementen
bestaan onder andere uit een pannakooi en een klimberg. Daarnaast zijn tegenvallers waar het
betreft flora- en faunawetgeving, de onverwachte slechte staat van de bestaande beukenbomen en
gevonden explosieven verwerkt in de globale grondexploitatie.
Deze exploitatieraming van medio 2018 is door uw Raad niet vastgesteld, maar ter kennisgeving
aangenomen. Op basis van deze voorlopige exploitatieraming is wel het bestemmingsplan
vastgesteld.
Begin 2019 is de globale exploitatieraming van medio 2018 geactualiseerd door Adviesbureau
Sweco, op basis van door de gemeente verstrekte gegevens en naar de informatie, afspraken en
inzichten per januari 2019.
In deze grondexploitatie komen tot uiting de geraamde financiële consequenties van de te plegen
woningbouw en de te maken kosten.
Op basis van de exploitatieraming van juni 2018 is gesteld dat de gemeentelijke positie in de
Centrumplan Welberg sluit op een positief resultaat op contante waarde van C 13.323,- excl. btw. De
gemeenteraad heeft besloten dat de herontwikkeling van dit gebied door kan gaan.
De vast te stellen grondexploitatie per 1-1-2019 sluit op een negatief resultaat.
Het grootste deel van de extra kosten waren in 2018 al bekend, deze kosten waren echter deels niet
goed verwerkt in de concept-raming grondexploitatie.
Samenvattend:
In de concept grondexploitatie 2019 sluit het plan met een verlies van C 303.236, - excl. btw op basis
van contante waarde. Bij de tussenrapportage zal dit vertaald worden naar eindwaarde. Nadere
informatie over het te kort vindt u in de vertrouwelijke bijlage rapport Grex centrumplan Welberg.
Het plan is samen met de bewoners bedacht waarbij inrichtingskeuzes zijn gemaakt en
verwachtingen zijn gewekt naar de buitenwereld. Hierdoor zijn wijzigingen qua inrichtingskeuzes in
dit stadium niet bespreekbaar.
Ten slotte is het wenselijk om geheimhouding op te leggen op de grondexploitatie centrumplan
Welberg, bestaande uit twee documenten rapport Grex centrumplan Welberg 2019 en Welberg
begroting 2019 die als bijlagen onderdeel uitmaakt van de dit voorstel.
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3. Overwegingen
Grondexploitatie:
Omdat het plan samen met de bewoners, maatschappelijke organisaties en de kinderen van de
school is bedacht en op basis daarvan inrichtingskeuzes zijn gemaakt en verwachtingen zijn gewekt
naar de buitenwereld zijn wijzigingen in de planvorming nu niet meer bespreekbaar
In eerste instantie was het de verwachting dat ongeacht de aard en complexiteit van dit
inbreidingsplan met een kostendekkende exploitatie gewerkt zou kunnen worden.
Zoals aangegeven veroorzaken de complexiteit van het groen, met het waarborgen van flora en
fauna, en de invulling van de openbare ruimte voor een behoorlijke kostenstijging.
Deze kosten kunnen gewoon niet gedragen worden door de verhoudingsgewijze kleine component
woningbouw. Een bekostiging van het "mogelijke" tekort vanuit de reserve beheer openbare ruimte
met een bedrag van "naar verwachting C 303.236,- excl. btw op basis van contante waarde, is dan
ook noodzakelijk. Formeel is er nog geen sprake van een te kort maar van een niet sluitende
exploitatieopzet. De aangepaste grondexploitatie dient ook door uw raad te worden vastgesteld
alvorens gestart kan worden met de aanbesteding van de werkzaamheden.
Geheimhouding:
Voor het college is openbaarheid het uitgangspunt. Het is belangrijk dat inwoners kunnen volgen
welke keuzes worden gemaakt. Toch hebben wij besloten om geheimhouding op te leggen op de
grondexploitatie "centrumplan Welberg"
Het is aan het de gemeenteraad om de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.
Het college kan geheimhouding opleggen op stukken die aan de raad of leden van de raad worden
overlegd. Dat gebeurt op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en op grond van een
belang dat is genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Van de
geheimhouding op de stukken wordt melding gemaakt.
De reden voor de geheimhouding is dat de grondexploitatie centrumplan Welberg informatie
(gegevens en bedragen) bevat over nog aan te besteden werken en te voeren onderhandelingen
over verkoop van gemeentelijke grond die bij verstrekking aan derden gevolgen kunnen hebben
voor de financiële positie van de gemeente Steenbergen.
Bij het voorstel of op de documenten geheimhouding kan worden opgelegd, zijn de belangen uit
artikel 10 Wob afgewogen. De geheimhouding kan worden gebaseerd op de volgende gronden:
* Economische of financiële belangen van de gemeente (art. 10, lid 2 onder b Wob).
Deze uitzonderingsgrond is aan de orde als de gemeente door het verstrekken van informatie
financieel nadeel kan oplopen. Daarvan is sprake als openbaarmaking de onderhandelingspositie
van de gemeente tegenover wederpartijen aantast dan wel wordt verzwakt. Openbaarmaking kan
de onderhandelingspositie van de gemeente dan zozeer schaden dat de economische of financiële
belangen van de gemeente geacht moeten worden zwaarder te wegen dan het algemeen belang
van openbaarmaking. Te denken valt in dit kader aan het openbaar maken van grondprijzen of
prijzen van nog aan te besteden werken. Het is nadelig wanneer bekend wordt met welke
grondprijzen de gemeente intern rekent, welke rendementen aanvaardbaar worden geoordeeld
enz. Als deze ramingen bekend worden zouden ondernemers hun aanbod hierop kunnen
afstemmen. Ook zou verdergaande openbaarheid de onderhandelingspositie van de gemeente
kunnen schaden en leiden tot aansprakelijkheidsstelling en schadeclaims van partijen waarmee in
de gemeente in het verleden al overeenkomsten zijn gesloten.
* Onevenredige bevoor- of benadeling (art. 10, lid 2 onder g Wob).
Deze grond is van toepassing in situaties waarin door bekendmaking één of meerdere partijen die
bij de bestuurlijke aangelegenheid zijn betrokken, onevenredig voordeel of nadeel ondervindt. Dit
voordeel of nadeel moet wel zo groot zijn dat het opweegt tegen het algemene belang dat
informatie in principe voor iedereen toegankelijk moet zijn. In dit geval kunnen eventuele
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contractpartners inzicht krijgen in de voorwaarden waaronder de gemeente overeenkomsten
aangaat. Potentiële contractspartners worden hiermee dan onevenredig bevoordeeld.
Extra budget fietsenstalling met zonnepanelen voor gemeenschapshuis de Vaert
Vanwege het feit dat de huidige fietsenstalling + berging van de school midden op het nieuwe
dorpsplein staat en de school zijn grond ter beschikking stelt voor het nieuwe dorpsplein is
logischerwijs afgesproken dat er op gemeentelijke kosten een nieuwe fietsenstalling + berging wordt
gebouwd op het huidige schoolterrein. Lopende het proces is het idee opgevat om op de nieuwe
fietsenstalling zonnepanelen te leggen waar het gemeenschapshuis De Vaert dan zijn energie
vandaan kan halen. Hiervan is al wel melding gemaakt bij de begrotingsbehandeling voor het
beschikbaar stellen van middelen voor de renovatie van gemeenschapshuis De Vaert. Omdat er nog
nadere afstemming diende plaats te vinden met de Lowys Porquinstichting en de school is er bij de
begrotingsbehandeling nog geen bedrag voor beschikbaar gesteld, inmiddels is er
overeenstemming over de plaatsing van de fietsenstalling met berging en daarop zonnepanelen. Dit
dient echter nog wel formeel contractueel te worden vastgelegd. Het geraamde bedrag voor de
fietsenstalling en berging met hierop zonnepanelen bedraagt C 40.000, excl. btw. Het plaatsen van
zonnepanelen op het gemeenschapshuis zelf is vanwege de vele hoge bomen niet rendabel. Door
zonnepanelen op de fietsenstalling en berging te plaatsen kan er toch duurzame energie worden
opgewekt voor het gemeenschapshuis. Aangezien dit past in onze verduurzamingsopgave van
gemeentelijke gebouwen wordt aan u voorgesteld om in te stemmen met dit voorstel.
Vrij maken middelen vervangen brug ter hoogte van kruising Corneliusstraat/Kapelaan Kockstraat
De betreffende brug ter hoogte van de kruising Corneliusstraat/ Kapelaan Kockstraat staat formeel
gezien los van het centrumplan Welberg en maakt daarom dan ook geen onderdeel uit van de
grondexploitatie. Gelet op de staat van onderhoud van de brug is het wenselijk om de brug op korte
termijn te vervangen. Daarom is ervoor gekozen om de vervanging van deze brug ook mee te
nemen bij de werkzaamheden die moeten worden verricht ten behoeve van het centrumplan
Welberg. In de begroting is hiervoor al een bedrag opgenomen van C 150.000,- excl. btw in de
reserve openbare ruimte. Dit geld moet echter nog wel door uw raad formeel beschikbaar worden
gesteld. Middels dit voorstel wordt aan u gevraagd om de middelen beschikbaar te stellen.
4. Middelen
1. Exploitatietekort centrumplan Welberg bekostigen uit het beschikbaar stellen van een bedrag van
C 303.326,- excl. btw ten laste van reserve openbare ruimte.
2. C 40.000,- excl. btw extra beschikbaar te stellen ten behoeve van de renovatie van de Vaert voor
de plaatsing van een fietsenstalling en berging met zonnepanelen.
3. C 150.000,- excl. btw beschikbaar te stellen uit de reserve openbare ruimte. Voor de vervanging
van de brug kruising Corneliusstraat/Kapelaan Kockstraat.
5. Risico's
De definitieve aanbesteding(en) van de verschillende werkzaamheden moet nog plaatsvinden. Er is
een risico aanwezig dat de aanbesteding(en) duurder uitvalt dan geraamd.
6. Communicatie/Aanpak
Indien uw raad akkoord gaat met dit voorstel zal het bestek voor de herinrichting van de openbare
ruimte conform de gefaseerde grondexploitatie verder worden uitgewerkt opgesplitst in
verschillende deelprojecten.
Bouwrijp maken:
Verkoop gronden;
Woonrijp maken plein:
Woonrijp maken woonstraat:
Afronding.
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7. Voorstel
1. Ter bescherming van de financiële belangen van de gemeente, te voeren onderhandelingen, de
door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding te leggen op de
"grondexploitatie centrumplan Welberg'" bestaande uit de bijlagen rapport Grex Centrumplan
Welberg en Welberg begroting 2019 op grond van artikel 10, lid 2 onder b en g van de Wet
Openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.
2. De grondexploitatie centrumplan Welberg, bestaande uit de onder punt 1 genoemde bijlagen vast
te stellen.
3. Het geraamde bedrag van de niet sluitende grondexploitatie van C 303.236,- excl. btw te
bekostigen vanuit de reserve beheer openbare ruimte.
4. C 40.000,- excl. btw extra beschikbaar te stellen ten behoeve van de renovatie van de Vaert voor
de plaatsing van een fietsenstalling met zonnepanelen.
5. C 150.000,- excl. btw beschikbaar te stellen uit de reserve openbare ruimte voor de vervanging
van de brug kruising Corneliusstraat/Kapąféaň Kockstraat.
Hoogachtend,
j
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,
de burgemeeste
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