Agendanummer:

Raadsvergadering
25 maart 2021

Onderwerp: Voornemen grondverkoop voor uitbreiding Lidl Steenbergen

Steenbergen; 9 februari 2021

Aan de raad,

1.

Inleiding

Lidl heeft de wens om haar huidige winkel aan de Burgemeester Van Loonstraat uit te breiden.
Daarvoor wil ze een strook grond (ca. 441 m2) van de gemeente kopen. De grond is nu in gebruik als
voorVparkeerterrein.

Middels dit voorstel brengen wij u in de gelegenheid om wensen en

bedenkingen in te dienen over ons voornemen om ca 441 m2 gemeentegrond te verkopen aan Lidl.

2. Achtergrond
Sinds 2011 wil Lidl haar winkel aan de Burgemeester van Loonstraat 72 uitbreiden. Dit was toen niet
mogelijk omdat er te weinig ruimte voor parkeren beschikbaar was door het busstation. Na een
zoektocht, is in 2017 gevraagd om te mogen verplaatsen naar de Autokarlocatie. Hieraan is
principemedewerking verleend en zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Uiteindelijk bleken de
financiële gevolgen van verplaatsing dusdanig groot dat het plan voor Lidl onhaalbaar was.

Begin 2020 heeft Arriva de busbediening van Steenbergen aangepast. Streekbuslijn 111 rijdt sindsdien
niet meer via het busstation aan de Burgemeester Van Loonstraat. De haltenaam "Busstation" is
daarmee komen te vervallen en de halte wordt enkel bediend door de buurtbussen 213 en 214. Dat
betekent dat er in principe geen grote bussen meer gebruik hoeven te maken van deze halte.
Kanttekening hierbij is dat de schoolbus 614 nog wel van deze route gebruik maakt en dat ook doet
met een grote streekbus. Voor schoolbussen gelden vanuit Arriva echter soepeler uitgangspunten
voor haltes en hebben gemeenten daar ook meer inspraak op. Zodoende kan gesteld worden dat het
busstation overgedimensioneerd is voor de huidige busbediening. Dat biedt de mogelijkheid om het
busstation zodanig aan te passen dat er ruimte vrij gemaakt kan worden voor de herinrichting van de
openbare ruimte die nodig is voor een uitbreiding van de huidige Lidlwinkel.

Op basis van dit gegeven is er op globale basis onderzoek verricht naar de mogelijkheden en
randvoorwaarden. De voorlopige conclusie was dat de uitbreiding mogelijk is. Voorlopig weliswaar,
omdat Lidl eerst de onderzoek- en ontwerpfase moet doorlopen.

Als die fase succesvol wordt afgesloten kan de realisatie voorbereid worden. Concreet betekent dit
dat pas dan de procedures gevoerd kunnen worden. Om zekerheid te hebben of Lidl in dat geval over
de benodigde grond kan beschikken heeft ze een koopbod aan het college gedaan.

3. Overwegingen
Koopbod
Lidl heeft aangeboden de benodigde gemeentegrond aan te kopen voor een bedrag van C 600,- per
m2 in bouwrijpe staat, exclusief BTW en kosten koper. Uit de door Lidl aangeleverde residuele waarde
berekening blijkt dit een meer dan reële prijs te zijn (zie Middelen). Daarbij dient in ogenschouw te
worden genomen dat de infrastructurele kosten in de openbare ruimte (w.o. het klimaatneutraal
inrichten van parkeerterrein, groenvoorzieningen, verleggen kabels/leidingen, verplaatsen c.q.
verkleinen bushalte) voor rekening van Lidl komen. Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met het
koopaanbod en de koopsom jaarlijks op 1 januari (ingaande 2022) te indexeren volgens de afgeleide
jaarmutatie van de consumentenprijsindex van het CBS. Het is namelijk niet ondenkbaar dat de koop
uiteindelijk later plaatsvindt als gevolg van juridische procedures. Voor de goede orde moeten we
uitgaan van een principe instemming met het koopaanbod, gezien de connexiteit met de
planologische en omgevingsvergunningprocedure (simpel gezegd: geen vergunning is geen verkoop).
N.B.: Voordat de procedure gestart wordt moeten de nodige onderzoeken uitgevoerd worden en
moeten de resultaten in samenhang en afgewogen worden samengevat en beschreven in een
ruimtelijke onderbouwing die als basis dient voor de omgevingsvergunningaanvraag met afwijking
van bestemmingsplan.
Anterieure annex koopovereenkomst
Het wettelijke en gemeentelijke kostenverhaal krijgt zijn plaats in de nog op te stellen anterieure
overeenkomst. Het planschadeverhaal maakt hier ook deel van uit. De uiteindelijke anterieure
overeenkomst dient gelijktijdig met de aanvraag omgevingsvergunning en afwijking
bestemmingsplan te worden ingediend. In deze anterieure overeenkomst wordt de hiervoor
beschreven verkoop van gemeentegrond aan Lidl opgenomen.
Wensen en bedenkingen
Op grond van artikel 169 van de Gemeentewet stellen we u in de gelegenheid om uw wensen en
bedenkingen over de voorgenomen verkoop van een strook grond aan Lidl ter kennis van het college
te

4.

brengen.

Middelen

Lidl wil C 60CVm2 betalen voor de uitbreiding op gemeentegrond, wat resulteert in een koopsom van
C 264.600,= exclusief BTW en kosten koper. Naast dit bedrag worden conform het grondbeleid en de
kostenverhaalsplicht

de

plankosten,

de

vergoeding

van

de

voorbereidingskosten

van

de

Autokarlocatie en de kosten voor infrastructurele aanpassingen en klimaat adaptieve maatregelen in
de openbare ruimte bij de winkel te betalen. Deze kosten zijn vooralsnog begroot op circa C 620.000,^
Deze kosten zijn door Lidl meegenomen in haar kostenopzet en grondwaardebepaling, waardoor een
in principe een negatieve grondwaarde ontstaat. Die prijs is daarmee aantoonbaar marktconform.
Het komt in deze marktbranche wel vaker voor dat er een extra fee betaald boven de economische
marktwaarde van gronden.
Voorgesteld wordt het totaalbedrag van C 264.600,= op de balans te zetten.
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Op het moment dat het perceel in exploitatie wordt genomen ten behoeve van een nieuwe
planontwikkeling wordt dit bedrag als kostencomponent opgenomen in de betreffende
grondexploitatie. De koopsom wordt na ontvangst aan de algemene reserve toegevoegd.

5.

Risico's

De aankoop is van essentieel belang voor Lidl om hun jarenlange uitbreidingswens te kunnen
realiseren. Als de verkoop en dus uitbreiding niet doorgaat is dit voor Lidl een financieel
economisch nadeel waarvan we de gevolgen niet kennen;
Naast de voorgestelde aankoop van de benodigde grond gaat het hier vooral over de
principemedewerking van ons college. De uiteindelijke integrale afweging en beoordeling van
de gevolgen die deze ontwikkeling met zich mee brengt, ligt bij ons college. Dit impliceert dat
-als besloten wordt na die integrale belangenweging besloten wordt om niet mee te werken,
de grondverkoop niet doorgaat;
De juridische risico's worden zoveel mogelijk beperkt en beheerst door de ruimtelijke
onderbouwing kritisch te toetsen op haar ínhoud en zonodig contra-expertise in te roepen;
De financiële risico's van de voorgenomen ontwikkeling worden via de anterieure
overeenkomst gedekt;
Tenslotte zijn er bestuurlijk/maatschappelijke risico's (verkeerssituatie Burgemeester van
Loonstraat-concurrentie Lidl-belangen van belendende percelen). Dit vraagt bijzondere
aandacht en zorgvuldig onderzoek en afweging. Tenslotte is het is belangrijk om op het juiste
moment te communiceren en te informeren.

6. Communicatie/Aanpak
U heeft de gelegenheid uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college. Het
college zal met inachtneming van uw wensen en bedenkingen een besluit nemen op het
koopaanbod en de daarmee verbonden planologische principemedewerking;
Vervolgens dient Lidl de benodigde onderzoeken uit te voeren, een projectontwerp voor het
gebouw en de omgeving te maken volgens de gemeentelijke randvoorwaarden. Deze
resultaten worden samengevat en integraal beschreven in een ruimtelijke onderbouwing, die
gelijktijdig met de anterieure annex koopovereenkomst ter beoordeling aan het college wordt
voorgelegd;
Als het college besluit tot uiteindelijke planologische medewerking start de
vergunningsprocedure;
We stellen de gemeenteraad in kennis van dat besluit.

7. Voorstel
Geen wensen en bedenkingen in te dienen bij het college over de voorgenomen verkoop van een
strook grond aan Lidl ter grootte van ca. 441 m2 voor een bedrag van C 264.600,= excl. BTW en
kosten koper.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Stąenbėrgen,
de burġemeester,
de secretaris,

R\P. van den^Béít, MBA
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