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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Aanbesteding recreatieve ontwikkeling Fort Henricus

Steenbergen; 26 juli 2022 

Aan de Raad,

1. Inleiding

In 2017 heeft de gemeente Steenbergen de twee loodsen aan de zuidzijde van Fort Henricus 
aangekocht. In 2022 is datzelfde ook gebeurd met de tussenliggende bedrijfswoning. Beide 
aankopen zijn gedaan met de recreatieve ontwikkeling op en rond Fort Henricus in het 
vooruitzicht. Daartoe heeft u op 23 maart 2021 de deeluitwerking Fort Henricus en op 21 oktober 
2021 het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld.

In dit uitvoeringsprogramma is aangegeven dat één van de loodsen wordt gesloopt en dat de 
andere ten bate van een recreatieve ontwikkeling te koop aangeboden wordt. Ook de 
bedrijfswoning wordt in dat verkoopproces meegenomen.

In de afgelopen maanden is (aanvullende) bodemonderzoek uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat 
er bij de te verkopen panden niet meer verontreiniging aangetroffen is dan uit het onderzoek uit 
2009 bekend was. Er is sprake van niet gecleande brandstoftanks en een bodemverontreiniging. 
De brandstoftanks moeten in ieder geval worden gecleaned (raming: C 25.000,-). De 
bodemverontreiniging moet worden gesaneerd wanneer de grond wordt 'geroerd'. Of dat 
gebeurt is afhankelijk van de plannen van de ondernemer. Indien de grond wordt geroerd 
moeten zowel de tanks als de bodemverontreiniging worden gesaneerd. In dat geval is er sprake 
van een geraamde kostenpost van C 70.000,- (tegen C 53.000,- in 2015). Conform het raadsbesluit 
van 21 oktober 2021 komen deze kosten voor rekening van de ondernemer. De ondernemers 
worden via een memo geïnformeerd over de opties om met de verontreiniging - en de daaraan 
verbonden kosten - om te gaan.

Onder de westelijke loods is geen noemenswaardige verontreiniging aangetroffen. Deze kan 
daarom, conform het door u aangenomen uitvoeringsprogramma, worden gesloopt. U hebt 
daarvoor een budget van C 25.000 beschikbaar gesteld.

De aankoopwaarde van de panden (beide loodsen en bedrijfswoning, incl. 507o k.k.) bedroeg C 
262.500,-. Recent zijn de panden opnieuw getaxeerd. Beide panden samen (bedrijfswoning en 
oostelijke loods) zijn gewaardeerd op C 275.000,-. De panden samen worden voor dit bedrag te 
koop aangeboden aan ondernemers. Het financiële saldo op de panden is daarmee positief.

Inmiddels is de voorbereiding van het verkooptraject afgerond. Het college heeft op 26 juli 2022 
het besluit genomen om beide panden in één onderhandse procedure ter recreatieve
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ontwikkeling aan te bieden. In deze raadsmededeling informeren we u kort over de te volgen 
procedure en over de belangrijkste inhoudelijke aspecten van deze procedure.

2. Proces aanbesteding

Het college heeft op 26 juli 2022 besloten een procedure te kiezen die tot minimale 
(administratieve) belasting van geïnteresseerden leidt. Wetende dat alleen lokale ondernemers 
interesse hebben getoond voor de panden. Omdat vanuit ons eigen inkoop- en 
aanbestedingsbeleid eisen worden gesteld aan de manier waarop de gemeente opdrachten 
uitzet en eigendommen verkoopt, kunnen we niet vormvrij werken. Uit de verschillende opties 
hebben we die van de meervoudige onderhandse aanbesteding gekozen.

Binnenkort krijgen alle bekende geïnteresseerde ondernemers een uitnodiging om de locatie zelf 
te bekijken. Dan worden zij ook geïnformeerd over de procedure.

Die procedure komt er op neer dat de gemeente twee panden onder voorwaarden wil verkopen 
ten bate van een recreatieve ontwikkeling van Fort Henricus. De panden worden in de huidige 
staat en met de huidige bestemming aangeboden. Dat besluit wordt direct (aan bekende 
ondernemers) gedeeld.

Geïnteresseerden kunnen hun plan, al dan niet in samenwerking met anderen, indienen. Dat kan 
via het digitale loket Tenderned. De ondernemers hebben ongeveer vier maanden tijd om hun 
plan, inclusief alle bijlagen via Tenderned aan de gemeente aan te bieden.

Na een toets op volledigheid en geldigheid worden alle inschrijvingen inhoudelijk beoordeeld. Die 
beoordeling vindt plaats door een commissie waarin een aantal personen zit die kennis hebben 
van het 'hergebruik' van (militair) erfgoed in Nederland. De inschrijver met de hoogste score na 
beoordeling wint de onderhandse aanbesteding. Deze partij ondertekent daarna een 
koopovereenkomst die op hoofdlijn in de aanbesteding wordt gedeeld. Specifieke details tussen 
partijen worden na aanbesteding in de koopovereenkomst vastgelegd.

Daarnaast wordt - net zoals voor andere ruimtelijke ontwikkelings initiatieven - een anterieure 
overeenkomst afgesloten waarin (financiële) afspraken over het te doorlopen ontwikkelproces 
worden vastgelegd.

De voorlopige gunning is voorzien op 17 februari 2023. De definitieve gunning is afhankelijk van 
eventuele bezwaren die worden ingediend en de behandeling daarvan.
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3. ínhoud aanbesteding

Het doel van de aanbesteding is om een recreatieve ontwikkeling op en rond Fort Henricus te 
realiseren. Daarom worden de panden niet 'los' verkocht. Aan de verkoop worden voorwaarden 
gesteld.

Enerzijds bestaan die voorwaarden uit eisen. Dit zijn voorwaarden waaraan moet worden voldaan 
op straffe van uitsluiting van de procedure. Deze eisen zijn:

» Voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving 
» Betalen van de verkoopprijs ^taxatiewaarde) van de panden;
» Toegankelijkheid: de panden zijn toegankelijk voor personen met een (visuele en 

motorische) beperking;
» Overlast beperken: er wordt een plan ingediend wat de impact van het plan op de fysieke 

leefomgeving beschrijft.
« Gastvrijheid: elk plan bevat een openbaar toiletfunctie voor bezoekers en passanten;

Anderzijds zijn er voorwaarden die betrekking hebben op de gewenste ontwikkeling van de 
locatie en de financiële onderbouwing en borging daarvan (wensen). Er wordt gelet op vier 
aspecten:

« Algemene indruk Plan van Aanpak 
» Verbinding met verleden en omgeving 
» Duurzaamheid 
» Financiële haalbaarheid

Voor elk van deze aspecten zijn punten te verdelen. Alle punten bij elkaar opgeteld levert de 
totaalscore van de inschrijver op. De inschrijver die voldoet aan alle eisen en de hoogste 
puntenscore heeft, krijgt de aankoop van de panden gegund.

Omdat het college regie wil houden op de ontwikkeling van de locatie en daarom wil voorkomen 
dat 'luchtkastelen' worden ingediend, wordt de ínhoud van het winnende plan onderdeel van het 
koopcontract. Er wordt dus vastgelegd dat wat een inschrijver indient bij inschrijving, hij bij winst 
ook daadwerkelijk gaat realiseren. Om die reden maakt een beoordeling van de financiële 
haalbaarheid van het plan onderdeel uit van de procedure. In het koopcontract is opgenomen 
dat binnen één jaar na gunning de koper een bestemmingsplanwijziging dient aan te vragen. Na 
wijziging bestemmingsplan is er een instandhoudingsverplichting van vijfjaar voor het 
ingediende plan. Ook is er in de koopovereenkomst een eerste recht van terugkoop opgenomen 
voor een periode van vijfjaar na wijziging bestemmingsplan.
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4. Afsluiting

Alle voorbereiding die zijn uitgevoerd in het proces zorgen ervoor dat we de aanbesteding van 
Fort Henricus nu kunnen uitzetten. In deze aanbesteding voldoen we aan de volgende 
voorwaarden van de raad:

» Geen extra geld voor gemeentelijk vastgoed benodigd;
« Een positieve opbrengst van het vastgoed bij verkoop;
» Een aanbestedingsprocedure waarin geïnteresseerde lokale ondernemers een gelijke 

kans krijgen.

Het college is benieuwd naar de inschrijvingen van de ondernemers. Na beoordeling van de 
inschrijvingen zullen we u op de hoogte brengen van het winnende plan. We hebben alle 
vertrouwen dat Fort Henricus een levendige erfgoedlocatie wordt, op de rand van stad en 
platteland.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
rip Inrn^prrptark

mr. N.M.H.C. Pot-Broos
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