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INHOUD (bij beknopte toelichting de volledige tekst, anders publieksgerichte samenvatting)
Voorstel om de raad te informeren over uw voornemen om in te stemmen met de op onderhandelaarsniveau
gemaakte afspraken over verplaatsing van het garagebedrijf Renes naar Oud Zandbergen. Een meer uitgewerkt
voorstel zal te zijner tijd ter besluitvorming aan de raad moeten worden voorgelegd.
VOORGESTELD WORDT
Aan het college,
voorstel
a.
b.
c.

De raad informeren over uw voornemen om in te stemmen met de afspraken met Renes over verplaatsing
van het garagebedrijf naar Oud Zandbergen zoals vastgelegd in het op de gebruikelijke wijze ter inzage
gelegde verslag van een afrondend overleg d.d. 15 april 2004 daarover.
De raad meedelen, dat de nadere uitwerking van de afspraken met Renes onder andere om wijziging van de
grondexploitatie vragen en dientengevolge ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd.
Het onder a genoemde verslag en de daarop betrekking hebbende verantwoording van de schadeloosstelling
van Renes aanmerken als geheime documenten, die op de daarvoor gebruikelijke wijze aan de raad ter inzage
worden gegeven.
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TOELICHTING
Inleiding
In de loop van 2003 hebben uw college en de raad een ‘go-besluit’ over het Project Oud Zandbergen c.a.
genomen. Concreet hield dat in, dat nu alle voor de realisatie van het project noodzakelijke activiteiten
voortvarend ter hand zouden worden genomen. Daartoe is onder andere een grondexploitatie vastgesteld en
een daarop afgestemd krediet gevoteerd.
Een belangrijke stap in de realisatie van Oud Zandbergen c.a. is een regeling van de verplaatsing van het
garagebedrijf Renes. Deze was voor de raad zelfs een voorwaarde om op zijn instemming te mogen blijven
rekenen. Op onderhandelaarsniveau zijn daarover onlangs zodanige afspraken gemaakt, dat een bredere
bestuurlijke en politieke inbedding daarvan gewenst is. Het door beide partijen geaccordeerde verslag van een
afrondend overleg d.d. 15 april 2004 is de neerslag van die afspraken. Dat verslag ligt op de gebruikelijke wijze
voor uw college ter inzage. Voor een verantwoording van de daarin opgenomen schadeloosstelling wordt
verwezen naar een eveneens ter inzage liggende Grontmij-notitie. Deze verantwoording heeft voorshands de
status van ‘concept’, omdat daarover om voornamelijk fiscale redenen nog detailafstemming plaatsvindt met
Renes.
Hoewel de afspraken met Renes nog een aanzienlijke uitwerking moeten krijgen en niet tot de formele
competentie van de raad behoren, is het belang daarvan voor de gemeente toch zodanig dat het, mede
rekening houdend met het bepaalde in artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet, gewenst is om de gemeenteraad
hierover te informeren alvorens daarover als college een standpunt te bepalen. Het voorliggende voorstel is
daarop gericht. Gelijktijdig ontvangt u een separaat voorstel over grondaankoop ZDA. De daarbij gevoegde
concept-brief aan de raad heeft om praktische redenen tevens betrekking op de afspraken met Renes.
Argumenten
1. De verplaatsing van Renes is voor zowel de gemeente als Renes van zodanig strategisch belang, dat
daarover eerst op bestuurlijk respectievelijk directieniveau en op hoofdlijnen afspraken dienden te worden
gemaakt, voordat een uitwerking in de vorm van een overeenkomst aan de orde zou kunnen zijn. Die
uitwerking krijgt in vervolg op de gemaakte afspraken gefaseerd gestalte, eerst in de vorm van een
intentie-overeenkomst en vervolgens in de vorm van een verplaatsingsovereenkomst.
2. Over de schadeloosstelling is definitief overeenstemming bereikt. Rekening houdend met het bredere
belang van deze verplaatsing voor de ontwikkeling van het centrumgebied is de schadeloosstelling
aanvaardbaar. Zie verder de navolgende financiële toelichting. De hoogte van de schadeloosstelling is
overigens, mede in relatie tot de met de ZDA afgesproken termijn, nominaal bevroren tot uiterlijk 1
januari 2006. Hetzelfde geldt voor de voor Renes geldende grondprijs op Oud Zandbergen. Na die datum
zullen schadeloosstelling en grondprijs op een nader te bepalen wijze worden geïndexeerd.
3. Voor de afspraken met Renes gelden de nodige ontbindende voorwaarden in verband met de vereiste
instemming van de gemeentelijke bestuursorganen, de planologische procedure voor Oud Zandbergen
e.o. en de concrete invulling van het garagebedrijf van Renes op de nieuwe locatie.
4. Vanwege de nog lopende onderhandelingen met andere garagebedrijven dienen het verslag van de
gemaakte afspraken en de verantwoording van c.q. Grontmij-notitie over de hoogte van de
schadeloosstelling als geheime informatie te worden aangemerkt.
Kanttekeningen
1. De schadeloosstelling kan niet worden gedekt binnen de thans geldende grondexploitatie Oud
Zandbergen c.a. In breder verband is dekking echter wél mogelijk. Daartoe dient de grondexploitatie te
worden aangepast, hetgeen een bevoegdheid van de raad is. Een meer uitgewerkt voorstel zal te zijner tijd
dan ook ter besluitvorming aan de raad moeten worden voorgelegd. Zie voorts de navolgende financiële
toelichting.
2. Renes heeft als voorwaarden gesteld, dat het bedrijf het recht heeft om als eerste een kavel op Oud
Zandbergen te kiezen, de vrijheid om zelf een bouwer/ontwikkelaar te kiezen en de vrijheid om in minder
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dan drie bouwlagen te bouwen. Behoudens het gestelde over drie bouwlagen is daarop van gemeentelijke
zijde welwillend gereageerd, echter zónder reeds tot harde afspraken te komen. In de intentieovereenkomst en/of de verplaatsingsovereenkomst zal dit verder invulling moeten krijgen.
Voorts verlangt Renes een soepele regeling van de beëindiging van de bewoning van woningen in het
garagecomplex en aan de Maurikstraat en ontheffing van aansprakelijkheid voor eventuele
bodemverontreiniging op de huidige locatie.
Gelet op de resultaten van het bodemonderzoek van de Milieudienst aan de 1ste Dorpsstraat en de
onderzoeksdata (nu ruim 8 jaar geleden het laatste onderzoek) zullen wij binnen afzienbare termijn
opnieuw een oriënterend milieuonderzoek (laten) uitvoeren. Vooruitlopend daarop is er geen reden om
aan te nemen dat er onbeheersbare risico’s voortvloeien uit de gemaakte afspraken tussen de gemeente
Zeist en de Firma Renes.
3. Er is van gemeentelijke zijde bovendien welwillend gereageerd op het verzoek van Renes om vanuit de
gemeente nu zo min mogelijk aanleiding te geven voor investeringen op de huidige vestigingsplaats,
bijvoorbeeld vanwege een algemene verscherping van milieu-eisen.
Financiële toelichting
In de grondexploitatie Oud Zandbergen c.a. is een schadeloosstelling voor de verplaatsing van Renes
opgenomen op basis van een indicatieve geveltaxatie van Grontmij. In het onderhandelingstraject met Renes
is een aantal kostenverhogende factoren noodzakelijk gebleken. De belangrijkste zijn:
−
de feitelijke situatie (‘achter de gevel’) op de vestiging aan de Dorpsstraat, waaronder de aanwezigheid
van woonruimte;
−
de wens om nu gelijk ook de verwerving van woningen aan de Maurikstraat in de overeenkomst mee te
nemen;
−
de wens van Renes om tegelijk ook de verplaatsing van het schadebedrijf aan de Dwarsweg naar Oud
Zandbergen financieel mogelijk te maken; anders dan bij de locatie aan de Dorpsstraat is overigens niet
voorzien in de verwerving van de locatie Dwarsweg door de gemeente; de bestemming van
laatstgenoemde locatie zal wel worden gewijzigd;
−
de op de nieuwe locatie benodigde grond (o.g.v. het totaalbeeld van de bedrijfsactiviteiten is deze thans
hoger ingeschat dan in de grondexploitatie is aangenomen);
−
de hoogte van de inrichtingskosten op de nieuwe locatie;
−
de noodzakelijke, tijdelijke investeringen aan de locatie Dorpsstraat;
−
de door Renes verwachte omzetschade als gevolg van een minder gunstige positionering in het netwerk
van Ford-dealers.
De verwerving van de woningen aan de Maurikstraat is overigens voorzien binnen het kader van de
grondexploitatie Het Rond. De binnen dat kader voorziene dekking is naar huidig inzicht € 42.000,- te laag.
De Voorziening voor het exploitatietekort Het Rond moet met een gelijk bedrag ten laste van het
Vastgoedfonds worden verhoogd. Voor het overige drukken de kosten van verplaatsing van Renes op de
grondexploitatie Oud Zandbergen c.a. Rekening houdend met de daarbinnen aanwezige ruimte dient de
Voorziening voor het tekort van die exploitatie eveneens te worden verhoogd en wel met een bedrag van
€ 1.298.000,-. Ook daarvoor kan een beroep worden gedaan op het Vastgoedfonds. De gedachte inzet van het
Vastgoedfonds zal wel van invloed zijn op de voor andere bedrijfsverplaatsingen beschikbare middelen c.q. de
termijn waarop die middelen beschikbaar zullen zijn. Vanuit gemeentelijk perspectief hebben die andere
bedrijfsverplaatsingen echter minder prioriteit.
Uitvoering
De afspraken met Renes zijn naar hun aard nog niet uitvoeringsrijp. Het vervolgtraject via intentieovereenkomst naar definitieve verplaatsingsovereenkomst is in het voorgaande reeds geschetst. Het vervolg
dáárvan is mede afhankelijk van onder andere de grondverwerving, planologische en vergunningprocedures
en de politieke besluitvorming. Financiële peildatum voor de met Renes gemaakte afspraken is 1-1-2006, maar
de feitelijke verplaatsing zal zeker pas nadien gerealiseerd kunnen worden. Naar huidig inzicht zal die
verplaatsing wellicht omstreeks 1-1-2007 kunnen zijn gerealiseerd.

14 juni 2004

COLLEGEVOORSTEL

Blz: 4

Nieuwe communicatie over de afspraken met Renes is niet nodig. Het totstandkomen van een
onderhandelaars-akkoord is in overleg met Renes al openbaar gemaakt. Intussen krijgt de communicatie met
belanghebbenden en belangstellenden vooral gestalte in het kader van de in- en samenspraak over het
bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. én in bilateraal en gezamenlijk overleg met de voor verplaatsing naar
Oud Zandbergen in aanmerking komende garagebedrijven.
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