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Steenbergen, 6 september 2022

Geachte heer Verbeek,

In de raadsmededeling (RD2200047) bent u onder andere geïnformeerd over de 
procedure die doorlopen is om te komen tot de aanbesteding Fort Henricus zoals deze 
is vastgesteld door het college op 26 juli 2022. In dat kader hebt u op basis van artikel 
40 van het Reglement van Orde schríftelijk vragen gesteld.

Na het delen van de raadsmededeling hebben de bekende geïnteresseerde 
ondernemers een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden voor de locatie 
bezichtiging en om zich aan te melden in TenderNed. Dit is het platform waar de 
aanbesteding wordt uitgezet en waar de genodigde de informatie over de aanbesteding 
kunnen raadplegen. Om ongelijke behandeling te voorkomen is het dossier op 5 
september 2022 gepubliceerd, zodat iedere genodigde de tijd heeft gekregen om zich 
aan te melden in TenderNed.

Het college had voorzien dat er vragen over dit dossier bij de raad zouden zijn. Daarom 
heeft de portefeuillehouder besloten - na het openstellen van de aanbesteding voor 
inschrijvers - het volledige aanbestedingsdossier bij de griffie voor raadsleden ter inzage 
te leggen. De griffier heeft bij verzending van de raadsmededeling u toegezegd een 
seintje te geven zodra het dossier bij hen ter inzage ligt. Dit seintje heeft u op 6 
september 2022 ontvangen. Dit dossier bevat alle documenten die in het 
aanbestedingsdossier op TenderNed zijn opgenomen. Het dossier ligt tot 12 december 
2022 ter inzage. De antwoorden van een aantal door u gestelde vragen kunt u onder 
andere terugvinden in het dossier.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

1. U geeft in Uw raadsmededeling ramingen aan van de kosten van het al dan 
niet verwijderen van de aangetroffen vervuilingen. Het betreft hier ramingen. Kunt 
U als College gemotiveerd garanderen dat de gemeente Steenbergen niet
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aansprakelijk kan worden gesteld mocht blijken dat de kosten van het opruimen 
van de vervuiling hoger zijn dan door U aangegeven?

Antwoord 1: het college heeft bodemonderzoeken laten uitvoeren door Wematech. 
Wematech heeft op verzoek van de gemeente inzichtelijk gemaakt welke 
saneringsverplichting in welke situatie van toepassing is. Zij heeft daarbij ook een 
schatting van de bijbehorende kosten gemaakt, zodat inschrijvers een idee hebben over 
de omvang daarvan. Conform het raadsbesluit wordt het vastgoed in de huidige 
conditie verkocht. Met daarbij informatie over de conditie van dit vastgoed. Waaronder 
dus bodemonderzoeken en het genoemde memo. In de bijbehorend 
koopovereenkomst is vastgelegd dat het risico van de kosten van de 
bodemverontreiniging bij de inschrijver ligt.

2. U geeft in Uw raadsmededeling aan dat de ondernemers via een memo worden 
geïnformeerd over de opties om met de verontreiniging en de daaraan verbonden 
kosten om te gaan. Hoe luiden deze opties die U aan de ondernemers gaat voorleggen?

Antwoord 2: het betreffende memo is onderdeel van het dossier dat sinds 6 september 
2022 bij de griffie voor u ter inzage ligt. De 'opties' betreffen de saneringsverplichting als 
consequentie van het verbouwen/slopen van het vastgoed.

3. In Üw raadsmededeling stelt U dat de westelijke loods kan worden gesloopt 
waarbij een budget van C 25.000 beschikbaar is gesteld. Gaat de westelijke loods 
daadwerkelijk gesloopt worden en is het budget van C 25.000 hier toereikend voor?

Antwoord 3: het college voert het besluit van de raad ten aanzien van de westelijk loods 
uit (besluit d.d. 21 oktober 2021) inzake Uitvoeringsprogramma Fort Henricus). 
Vooralsnog is het genoemde budget toereikend.

4. Het te verkopen onroerend goed betreft de opstallen van voormalig 
Loonbedrijf Verbeek welke derhalve als één geheel moeten worden beschouwd. Het feit 
dat de gemeente Steenbergen dit onroerend goed in twee keer heeft aangekocht doet 
hieraan niets af. U geeft in Uw raadsmededeling aan dat de taxatiewaarde van het 
onroerend goed C 275.000 bedraagt. We hebben als gemeente Steenbergen 
afgesproken dat bij (ver)koopprijzen hoger dan C 250.000 gebruik zal worden gemaakt 
van ten minste twee taxateurs. Is in dit dossier gebruik gemaakt van twee taxateurs? Zo 
neen waarom niet?

Antwoord 4: In de Nota Grondbeleid van de gemeente zijn kaders opgesteld op welke 
wijze, en de manier waarop, de gemeente overgaat tot het aan, - en verkopen van 
gronden. De verkoop van Fort Henricus betreft echter de verkoop van vastgoed, 
waardoor het gemeentelijk Grondbeleid niet van toepassing is. De gemeente beschikt 
momenteel nog niet over een vastgoedbeleid. In het nog op te stellen vastgoedbeleid 
zal de wijze van taxeren bij verkoop van vastgoed een plek krijgen in het beleid.
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5. Kunt U als College mij inzage geven in deze taxatierapporten en zo ja, op welke 
wijze?

Antwoord 5: ja, het college heeft het dossier met daarin alle aanbestedingsdocumenten 
waaronder het taxatierapport voor raadsleden bij de griffie ter inzage gelegd.

6. In de raadsmededeling geeft U aan dat op basis van de aankoopprijzen en de 
getaxeerde verkoopwaarde deze transactie per saldo een positief financieel saldo zal 
hebben. Maar er zijn meer kosten gemaakt, zoals uren van de organisatie, sloopkosten, 
juridisch advies, kosten van bodemonderzoeken en overige kosten. Graag ontvang ik 
een overzicht van alle kosten die gemaakt zijn dan wel toe te rekenen zijn aan "Fort 
Henricus", vanaf de allereerste aankoop tot heden, met daarbij afzonderlijk vermeld de 
kosten die U nog denkt te gaan maken inzake de onderhandse aanbesteding van 
verkoop en overige nog te maken kosten?

Antwoord 6: De kosten die bij de behandeling van het dossier worden gemaakt zijn 
bekend. Het overzicht daarvan is als bijlage bij deze beantwoording gevoegd. De 
ambtelijke uren inzake de (voorbereiding en afhandeling van) de aankoop van het 
vastgoed zijn niet afzonderlijk bijgehouden.

7. Voor zover de kosten uit de vorige vraag uren van de organisatie betreft 
ontvang ik graag een specificatie van de per jaar gemaakte uren met daarbij vermeld de 
aan deze uren gekoppelde tarieven en de aan deze tarieven toegerekende 
overheadkosten?

Antwoord 7: zoals bij vraag 6 aangegeven zijn deze uren niet afzonderlijk bijgehouden 
en deze vallen binnen de reguliere ambtelijke uren.

8. Op 26 juli 2022 heeft U als College het besluit genomen bij deze verkoop uit te 
gaan van een onderhandse procedure/verkoop, "wetende dat alleen lokale 
ondernemers interesse hebben getoond voor de panden". Kunt U als College 
gemotiveerd aangeven waarom U van mening bent dat er ook op dit moment geen 
andere dan lokale ondernemers interesse hebben voor deze panden, mede in het licht 
dat U op dit moment de verkoopprijs bekend maakt?

Antwoord 8: de verkoop van het vastgoed is gekoppeld aan kwalitatieve eisen. Het 
vastgoed moet een specifieke functie krijgen. Sinds de marktconsultatie in 2018 is het 
onderwerp Fort Henricus meermaals in de raad besproken en is daarover in de (lokale) 
media bericht. Ondanks de marktconsultatie en lokale media-aandacht hebben geen 
'partijen met een passend plan' van buiten de gemeente zich gemeld. Er hebben zich in 
die periode wel andere lokale partijen (dan bekend in 2018) gemeld. Voor zover deze 
een plan hadden dat paste bij de ambities, zijn zij uitgenodigd voor de aanbesteding. 
Als een nieuwe lokale partij zich alsnog meldt met een passend plan zal deze 
uitgenodigd worden voor de aanbesteding.

9. In dit dossier is mogelijk het Didam-arrest van toepassing. Volgens dit arrest 
moet de keuze dan wel beperking van gegadigden gebaseerd zijn op objectieve, 
toetsbare en redelijke criteria. Het feit dat U in het verleden geen verkoopprijs bekend 
heeft gemaakt maar dat nu wel doet is een wezenlijke verandering in de
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informatievoorziening omtrent deze verkoop. Welke gemotiveerde garantie kunt U als 
College geven dat de gemeente Steenbergen gezien Uw handelwijze niet aangesproken 
wordt dan wel aansprakelijk kan worden gesteld op basis van de uitspraken en 
jurisprudentie met betrekking tot het Didam-arrest?

Antwoord 9: Naar ons inzicht heeft het Didam arrest geen betrekking op deze 
aanbesteding omdat het geen één op één verkoop betreft. Het betreft hier een verkoop 
met objectieve en toetsbare voorwaarden middels een onderhandse 
aanbestedingsprocedure. Naar ons oordeel lopen we in het kader van het Didam arrest 
geen risico.

10. Volgens Uw raadsmededeling gaat een door U in te stellen commissie de 
diverse plannen op inhoudelijkheid beoordelen waarbij financiële haalbaarheid als 
aspect wordt meegenomen. Hierbij gaat U als College op de stoel van de ondernemer 
zitten. Het feit dat U een commissie instelt doet hieraan niets af. Dit alles wordt mede 
vastgelegd in de koopovereenkomst. U stelt letterlijk "Er wordt dus vastgelegd dat wat 
een inschrijver indient bij inschrijving, hij bij winst ook daadwerkelijk gaat realiseren". 
Financiële haalbaarheid is afhankelijk van vele criteria, zoals te verwachten omzet, 
benodigde financiering, de kracht van de ondernemer, de financiële positie van de 
ondernemer, de stand van de landelijke economie enzovoorts. Kunt U als College 
gemotiveerd aangeven wat Uw criteria van financiële haalbaarheid zijn en waarom 
volgens Uw criteria de uitwerking een succes zal gaan worden?

Antwoord 10: voor de details over wat het college heeft opgenomen in de 
koopovereenkomst verwijzen wij naar het bij de griffie ter inzage gelegde dossier. Voor 
wat betreft de financiële haalbaarheid van de plannen: er wordt inschrijvers gevraagd 
om een investeringsbegroting, exploitatiebegroting en investeringsplanning in te 
dienen. De beoordeling van deze drie elementen kunnen enkel extra 
beoordelingspunten opleveren. Met het oog op de realisatiemogelijkheden is het 
aanleveren van een bewijs van het dekken van de investeringsbegroting verplicht.

11. De uitwerking van Uw raadsmededeling houdt in dat U een waarde oordeel 
gaat uitspreken over de plannen van een ondernemer, met name over de financiële 
haalbaarheid. Maar plannen komen niet altijd uit. Kunt U als College gemotiveerd 
aangeven dat de gemeente Steenbergen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld 
kan worden indien mocht blijken dat de plannen van de ondernemer(s) niet uit komen?

Antwoord 11: conform het besluit van de raad d.d. 21 oktober 2021 verkoopt het college 
slechts het vastgoed. Alle risico's voor het traject na de verkoop komen voor rekening 
van de koper. Dit is vastgelegd in de koopovereenkomst die ter inzage ligt bij de griffie.

12. In Uw raadsmededeling stelt U dat in het koop contract wordt opgenomen dat 
binnen één jaar na gunning de koper een bestemmingsplanwijziging dient in te dienen. 
Wat is volgens U als College het moment van gunning? Welke sanctie gaat U als College 
opleggen indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarde?

Antwoord 12: het college beschouwt het moment van definitieve gunning als 
peilmoment. De sanctie op het niet nakomen van deze voorwaarde is opgenomen in de 
koopovereenkomst die ter inzage ligt bij de griffie.

4



2228436

13. In Uw raadsmededeling stelt U dat in de koopovereenkomst een eerste recht 
van terugkoop wordt opgenomen voor een periode van vijf jaar na wijziging van 
bestemmingsplan. Kunt U als College gemotiveerd aangeven welke de nadere 
voorwaarden zijn van dit recht van terugkoop, met name wat betreft gemaakte kosten, 
terugkoopprijs en dergelijke?

Antwoord 13: de in de koopovereenkomst opgenomen bepaling ten aanzien van het 
eerste recht van terugkoop betreft uitsluitend de terugkoop van 'de stenen' tegen 
taxatiewaarden en -voorwaarden zoals opgenomen in de koopovereenkomst.

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

feit, MBAJongh, RA

5


