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Aan de raad,
1. Inleiding
Op 22 december 2017 heeft het college in afstemming met uw raad een realisatieovereenkomst
gesloten met de initiatiefnemers van de hotelontwikkeling aan de rijksweg A4. Aanvullend is in
november 2019 hiervoor een addendum vastgesteld. Het addendum voorziet in een termijn tot 31
januari 2020 om te komen tot een koopovereenkomst. In de bijlage vindt u deze koopovereenkomst
met het doel om gronden te verkopen aan kopers ten behoeve van een hotelontwikkeling. Om over
te gaan tot verkoop van de gronden en het aangaan van de koopovereenkomst vraagt het college
van B&W u geen wensen en bedenkingen in de dienen bij het college. Gelijktijdig heeft het college
een addendum op de realisatieovereenkomst ondertekend die voorziet in het verlengen van de
termijn tot 31 januari 2020 naar 1 april 2020. Na besluit van uw gemeenteraad op 20 februari 2020
kan wethouder Knop de koopovereenkomst ondertekenen zodat dit een bindend document wordt.
Met het sluiten van de koopovereenkomst komen we een grote stap dichterbij de realisatie van een
hotel aan de A4.
2. Bijlagen
De volgende bijlagen behoren bij het voorstel:
» Raadsbesluit geen wensen en bedenkingen (BM2000522)
* Koopovereenkomst met bijlagen (B2000044)
» Taxatierapport met bijlagen (B2000054)
3. Achtergrond
Sinds juni 2017 zijn we met de initiatiefnemers bezig met een hotelontwikkeling aan de rijksweg A4.
Dat is met een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen. Vervolgens zijn we overgegaan tot
het sluiten van een realisatieovereenkomst in december 2017. Deze overeenkomst bevat afspraken
en verwachtingen over en weer. Omdat met het verstrijken van de tijd ook de huidige wensen over
wat te regelen en vast te leggen zijn veranderd was een addendum gewenst bij deze
realisatieovereenkomst. Het addendum is door het college vastgesteld en ondertekend.
De realisatieovereenkomst en addendum bevatten de volgende artikelen:
.
een termijn tot en met 31 januari 2020 om te komen tot een koopovereenkomst.
* De ontwikkeling houdt in: Hotel (110 kamers), vergader en bijeenkomstruimte (1.500 m*2),3
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zakelijke short-stay (30 kamers), speelautomatenhal (500 m2), restaurant (1.000 m2), foodcourt
(1.000 m2).

*

Opgenomen is over de planuitvoering:
o
Vergunningaanvraag binnen 6 maanden na onherroepelijk bestemmingsplan;

Ter inzage ligt:

www.gemeente-steenbergen.nl
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»

o Afname gronden uiterlijk 1 maand na afgifte omgevingsvergunning;
o Functioneel in gebruik, uiterlijk 3 jaar na vergunde bouw.
Exclusiviteit naar elkaar toe opgenomen lopende de overeenkomst.

4. Overwegingen
Het college van B&W heeft besloten om een koopovereenkomst aan te gaan met de initiatiefnemers
van Hotel A4 b.v. Als gemeenteraad heeft u op basis van artikel 160 lid 1 sub e jo. Artikel 169 lid 4
Gemeentewet en op basis van artikel 9 van de Financiële verordening gemeente Steenbergen 2017
het recht om eventueel wensen en bedenkingen aan het college in te dienen. Voor u ligt het verzoek
om geen wensen en bedenkingen in te dienen bij het college voor het aangaan van de
koopovereenkomst met de initiatiefnemers van de hotelontwikkeling. Het aangaan van de
koopovereenkomst is een nieuwe stap in het dossier hotel A4 en hiermee komen we dichterbij de
realisatie ervan.
Betekenis voor de gemeente Steenbergen

De gemeente Steenbergen heeft een kersverse toekomstvisie die 4 ambitielijnen telt en ter
vaststelling aan uw raad is aangeboden voor de vergadercyclus van februari 2020. De
hotelontwikkeling geeft invulling aan de toekomstvisie op verschillende elementen.
» Goede start: Het hotel zal bijdragen aan het mogelijk maken van een goede start voor kinderen
en jongeren. Ze vinden daar hun bijbaan en zien wat er allemaal kan in Steenbergen. Met het
hotel wordt een stevige kwalitatieve basis gecreëerd voor bedrijvigheid aan de A4. Ruimte voor
creatief ondernemen.
» Groen Kapitaal: Steenbergen ambieert om in 2040 koploper in de duurzame agrofoodsector te
zijn. Innovatieve agrofood en biobased sector in de gemeente bloeit en er is een
innovatiecampus. Om dergelijke ambities te halen zijn kwalitatieve voorzieningen in de nabijheid
van groot belang. Het hotel voorziet in een dergelijke voorziening. Een ontmoetingsplaats voor
zakelijk overleg, kleinschalige beurzen, zakelijke overnachtingen en flexibele werkplaatsen.
» Buiten gewoon genieten: In de gemeente kan je de natuur, het groen en het verleden beleven.
Steenbergen is een vestingstad die je gezien wilt hebben. Vanuit Steenbergen kan je de
Brabantse Wal verkennen en zijn de Zeeuwse stranden nabij. Vanuit het hotel kan je de
gemeente met z'n natuur en water verkennen en de vestingstad Steenbergen ervaren. Het hotel
biedt grootschalige ruimte aan toeristen om hier te verblijven.
Spinoff

Bij de vaststelling van de structuurvisie in 2009 is door de gemeente een eerste ambitie om te
komen tot een grootschalige hotelontwikkeling aan de rijksweg A4 gemaakt. Naast dat het hotel
behoefte zal hebben aan veel arbeidskrachten biedt het als voorziening en ruimtelijke ontwikkeling
een mogelijke spin-off. Het hotel zal een boost geven aan de recreatie en toerisme van Steenbergen
en omgeving. De economische spin-off op de plaatselijke MKB is groot. Het hotel dient
onderhouden te worden, heeft behoefte aan verse producten en gasten bezoeken het centrum van
Steenbergen. Alles bij elkaar zal de leefbaarheid van Steenbergen toenemen.
Het advies is dan ook om een volgende stap te nemen in het mogelijk maken van de realisatie van
een hotel in Steenbergen en geen wensen en bedenkingen in te dienen bij het college van B&W.
Het addendum

De huidige realisatieovereenkomst en het addendum van 4 november 2019 voorzien in een termijn
voor het aangaan van de koopovereenkomst. De termijn hiervoor is 31 januari 2020. Omdat een
zorgvuldig bestuurlijk besluitproces vereist dat u voorafgaand aan het aangaan van de
koopovereenkomst in de gelegenheid wordt gesteld om eventueel wensen en bedenkingen te geven
aan het college kan de termijn van 31 januari 2020 niet worden gehaald. Hierom heeft het college de
termijn middels een addendum verlengt naar 1 april 2020.
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De koopovereenkomst

De koopovereenkomst bevat de volgende belangrijke rechten, plichten en voorwaarden:
» De koopovereenkomst wordt aangegaan met dezelfde partij als waarmee de
realisatieovereenkomst is aangegaan, A4 Hotel B.V.
. De verkoop bestaat uit een perceel bouwrijpe grond ter grootte van totaal 39.487 m2, plaatselijk
bekend Zeelandweg Oost De Heen en Zilverhoek Steenbergen, kadastraal bekend gemeente
Steenbergen, sectie E, nummer 832 gedeeltelijk ca. 35.778 m2, sectie E, nummer 1165
gedeeltelijk ca. 3.550 m2, sectie E, nummer 700 gedeeltelijk ca. 159 m2. In bijlage 2 van de
koopovereenkomst is het perceel gearceerd.
. De koopprijs voor de onroerende zaak is opgenomen in artikel 3 van de koopovereenkomst. De
verkoopwaarde wordt onderschreven door bijgevoegd taxatierapport.
. De koper heeft de wens om ook een zorghotel te realiseren als onderdeel van de totale
ontwikkeling. Deze uitbreiding zal in het voorgenomen bestemmingsplan Hotel A4 niet worden
voorzien. In het geval deze uitbreiding gerealiseerd wordt, dient koper een aanvullende
koopprijs te betalen.
» De akte van levering zal verleden worden binnen een maand na het moment van het
onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van het
Project.
* Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden op grond van een tekortkoming is er een
opeisbare boete van 1 CWo van de koopsom.
« De volgende mogelijkheden tot ontbinding van de koopovereenkomst zijn opgenomen:
o
wanneer er geen onherroepelijk bestemmingsplan dan wel voor de realisatie van het
Project geen onherroepelijke omgevingsvergunning verleend wordt;
o
indien koper voor de feítelijke levering in staat van faillissement wordt verklaard is
verkoper bevoegd om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen;
o
indien Koper niet binnen 6 maanden na afname van de bouwrijpe grond gestart is met
de bouw van het Project, kan Verkoper deze overeenkomst ontbinden;
o
indien Koper de verplichtingen uit de Realisatieovereenkomst om wat voor reden dan
ook niet nakomt, kan Verkoper deze koopovereenkomst ontbinden;
o
indien een beroep gedaan wordt op vervulling van een ontbindende voorwaarde, is deze
koopovereenkomst en de uit de koopovereenkomst voortvloeiende akte van levering
ontbonden. De eigendom van het verkochte en aldus ook het risico van het verkochte,
gaat alsdan door zakelijke werking terug over op Verkoper.
. In de overeenkomst is een kettingbeding opgenomen: bij elke gehele of gedeeltelijke
vervreemding van de onroerende zaak, dan wel vestiging van een zakelijk gebruiks- of
genotsrecht daarop dienen in de leveringsakte of de akte van vestiging van het zakelijk recht de
in deze overeenkomst genoemde verplichtingen, in hun geheel aan elke opvolger van het
eigendomsrecht of rechthebbende op het zakelijk gebruiks- of genotsrecht te worden opgelegd
en ten behoeve van Verkoper te worden bedongen en aangenomen.
. Bij verkoop van bouwrijpe grond is het gebruikelijk dat verkoper zorg draagt voor de ontsluiting
van het perceel. Anders dan gebruikelijk komen partijen overeen dat de aanleg van de in het
kader van het Project te realiseren ontsluitingsweg in handen ligt van Koper waarbij toezicht en
verantwoordelijkheid in dit verband bij Verkoper ligt. De kosten voor het realiseren van de
ontsluitingsweg komen voor 5007o voor rekening van Koper en voor 500Zo voor rekening van
Verkoper.
Wensen en bedenkingen

Alvorens het college over kan gaan tot het aangaan van de koopovereenkomst, dient een en ander
op basis van twee bepalingen voor wensen en bedenkingen voorgelegd te worden aan uw
gemeenteraad, te weten op basis van artikel 169 lid 4 Gemeentewet en artikel 9 Financiële
verordening gemeente Steenbergen 2017. Op basis van artikel 169 lid 4 Gemeentewet omdat in dit
geval sprake is van ingrijpende gevolgen; het onderhavige project is een project dat politiek erg leeft
en een en ander heeft ook maatschappelijke impact. En op basis van artikel 9 Financiële verordening
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gemeente Steenbergen 2017 omdat er sprake is van een grondverkoop met een waarde hoger dan
C 50.000,00 waarin de reguliere begroting niet voorziet. Middels dit voorstel wordt u voorgesteld
geen wensen en bedenkingen in te dienen bij het college.
Niet openbaar publiceren van de bedragen

De koopovereenkomst en het taxatierapport bevatten bedragen waarvoor de gronden worden
verkocht. Het college is van mening dat om strategische en onderhandelingtechnische redenen het
niet wenselijk is deze bedragen openbaar te maken en dit vertrouwelijk te behandelen. De
economische en financiële belangen van de gemeente kunnen hiermee immers geschaad worden.
Het college biedt daarom de gemeenteraad beide stukken aan met de bedragen weggelakt. Via het
niet openbaar deel van het raadsinformatiesysteem zijn de stukken aan u volledig ter beschikking
gesteld.
5. Middelen
De betreffende gronden zijn door de gemeente in een eerder stadium aangekocht ten behoeve van
het ruimte bieden voor toekomstige ontwikkelingen. De gronden zijn destijds aangekocht voor een
totaalsom van C 838.042,--. Tot 2018 was dit ook de boekwaarde. In de jaarrekening 2018 is op
advies van de accountant de boekwaarde afgewaardeerd naar de huidige marktwaarde van
C 283.939,- op basis van de huidige agrarische bestemming. C 554.103,- is dus afgeboekt na
vaststelling van de jaarrekening 2018.
In de koopovereenkomst is onder artikel 3. de verkoopsom opgenomen. Dit is ook de totale
opbrengst van het geheel.
Een globale berekening van baten en lasten wijst uit dat de exploitatie met een positief saldo kan
worden opgesteld. De exploitatie zal in een later stadium verder worden geconcretiseerd en in de
P8(C-cyclus worden opgenomen.
6. Risico's
De volgende risico's worden gezien voor het aangaan van de koopovereenkomst:
Bestuurlijk
Het dossier hotelontwikkeling heeft bestuurlijke aandacht in Steenbergen. Het is dan ook van belang
om u goed mee te nemen in de voortgang op het dossier Hotel A4. U wordt dan ook volgens eerder
genoemde gronden in de gelegenheid gesteld om (geen) wensen en bedenkingen te geven aan het
college over het aangaan van de koopovereenkomst. Daarnaast mag u van het college verwachten
dat zij op gaande het proces op de hoogte houden van de voortgang.
luridisch
Met het sluiten van de koopovereenkomst zullen de afspraken tussen de gemeente en de
initiatiefnemers overeenkomen met de wensen van de partijen over wat te regelen en vast te
leggen.
Financieel
De kans bestaat dat de exploitatieraming minder positief is door verkeerd geschatte lasten. De
lasten zijn echter ruim geschat. Een aanscherping van de exploitatie-opbrengst zal de komende
periode verder worden uitgewerkt. Dit zal eventuele verkeerde schattingen voorkomen. De netto
exploitatie-opbrengst biedt ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen.
Ontwikkeling
De kans bestaat dat de kopers de ontwikkeling niet gerealiseerd krijgen. Dat zou een flinke
tegenvaller zijn voor de gemeente. De realisatieovereenkomst en de koopovereenkomst zijn zo
opgesteld dat op verschillende momenten in het ontwikkelproces de kopers (ontwikkelaars) aan een
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voorwaarde moeten voldoen, anders worden de overeenkomsten ontbonden. Deze zijn onder
overwegingen/koopovereenkomst beschreven.
De volgende stap in het proces is het indienen van het bestemmingsplan. Mocht de ontwikkeling
niet gerealiseerd worden na ingang van het bestemmingsplan zullen de gronden (met de
bestemming) aan de gemeente worden teruggeleverd. De gemeente heeft dan gronden met de
bestemming hotel in bezit om deze opnieuw op de markt aan te bieden.
7. Communicatie/Aanpak
Na het besluit van het college op 30 januari 2020 zijn de volgende zaken georganiseerd:
» De omwonenden zijn geïnformeerd over het besluit middels e-mail. Een overleg tussen hen
en de wethouder worden ingepland.
« Een persbericht is uitgegaan om de media te informeren over deze mijlpaal
* Er vanuitgaande dat u het voorstel van het college overneemt zal na dit besluit wethouder
Knop overgaan tot het ondertekenen van de koopovereenkomst.
Naast bovenstaand proces naar aanleiding van het ondertekenen van de koopovereenkomst zal
direct gestart worden met het voorbereiden van het indienen van het bestemmingsplan. Het plan is
eerder opgesteld en zo goed als gereed. Vanwege recente ontwikkelingen van externe veiligheid
over de A4 en de PAS dienen hiervoor de reeds uitgevoerde onderzoeken aangevuld/aangepast te
worden. Dit kan binnen een korte termijn. Het is dan ook de ambitie om het bestemmingsplan
uiterlijk voor het zomerreces van 2020 in procedure te brengen.
8. Voorstel
Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen met betrekking tot de verkoop
van (een gedeelte van) de percelen grond kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie E,
nummers 832, 1165 en 700 en het aangaan van bijbehorende koopovereenkomst met
documentnummer B2000044 met A4 Hotel B.V. in het kader van de realisatie van een hotel aan de
A4.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,
de burgermeeste
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