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Onderwerp
Voortgang uitvoeringsprogramma Fort Henricus

Steenbergen; 19 april 2022
Aan de Raad,
U hebt op 21 oktober 2021 het uitvoeringsprogramma voor Fort Henricus vastgesteld. In dat
programma hebt u aangegeven op welke manier u met het vastgoed aan Schansdijk 5 wilt
omgaan.
Het vastgoed aan Schansdijk 5 omvat drie panden:
»

Westelijke loods: deze is in gemeentelijk bezit en u hebt besloten deze loods, conform de
'deeluitwerking Fort Henricus' te slopen;

»

Bedrijfswoning: u hebt op 24 februari 2022 besloten geen wensen en bedenkingen in te
dienen tegen de aankoop van dit pand. Het pand is inmiddels in ons bezit. U hebt
besloten dat deze in samenhang met de oostelijke loods via een aanbesteding mag
worden verkocht ten bate van een recreatieve ontwikkeling bij Fort Henricus;

»

Oostelijke loods: deze is in gemeentelijk bezit en u hebt besloten dat deze via een
aanbesteding mag worden verkocht ten bate van een recreatieve ontwikkeling bij Fort
Henricus;

Na uw besluit heeft het college de voorbereiding voor de aanbesteding opgestart. In februari
2022 is het aanbestedingsdocument inhoudelijk afgerond (exclusief de conclusie van het
bodemonderzoek en van de verkoopprijs) en is een beoordelingskader geformuleerd. Afronding
vindt plaats nadat de conclusies uit het bodemonderzoek, en de effecten daarvan op de waarde,
bekend zijn.
De gemeente heeft een meldplicht bij verkoop voor wat betreft bijzondere omstandigheden van
de panden. Zoals bekend is in 2003 een verontreiniging onder de oostelijke loods geconstateerd.
Bij de verkoop van onroerend goed zijn actuele bodemonderzoeken (maximaal 5 jaar oud)
vereist. Daarom hebben wij deze onderzoeken opnieuw laten uitvoeren. Omdat er een fout in de
opdrachtverstrekking zat, hebben wij nu wel de informatie over de verontreiniging onder de
bedrijfswoning. We hebben nog geen (actuele) informatie over de verontreiniging onder de beide
loodsen. Het onderzoek daarnaar is inmiddels uitgezet. We verwachten de resultaten eind juni
2022. Onder de bedrijfswoning is geen verontreiniging aangetroffen. Deze kan zonder bezwaar
worden verkocht.
Om de juiste marktwaarde van de oostelijke loods door middel van taxatie te kunnen bepalen, is
de informatie uit het bodemonderzoek nodig. De effecten van de verontreiniging op het
toekomstig gebruik van de locatie hebben invloed op de marktwaarde daarvan.
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Omdat het college de financiële risico's bij de verkoop van beide panden zo klein mogelijk wil
houden, is besloten het openstellen van de aanbesteding van de recreatieve ontwikkeling bij Fort
Henricus uit te stellen, totdat alle informatie uit het lopende bodemonderzoek bekend is. Met die
informatie kan de juiste waarde van de loods worden bepaald en kan worden bepaald hoe deze
zich verhoudt tot de boekwaarde en saneringskosten.
Het spijt ons dat wij onze lokale ondernemers nog steeds niet de gelegenheid kunnen bieden om
hun plannen voor een recreatieve ontwikkeling bij Fort Henricus in een aanbesteding ter
beoordeling aan ons voor te leggen. Wij hebben hen op 19 april 2022 schríftelijk geïnformeerd
over de huidige stand van zaken en organiseren op korte termijn een bezoek op locatie, zodat zij
een indruk kunnen krijgen van de feítelijke situatie.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de stand van zaken van
deze aanbesteding. Wij informeren u opnieuw wanneer de resultaten en consequenties van het
bodemonderzoek ons bekend zijn.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de/burgemeester,
de loco-secretari

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

R.Ff. ván fieri Belt, MBA
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