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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Bij deze stellen wij u op de hoogte van het feit dat wij besloten hebben een koopovereenkomst met Lidl ten behoeve van
de gronden en het opstal op de hoek N ijverheidsweg/Steenbergseweg te Halsteren te sluiten.
Wij zijn met Lidl overeengekomen dat wij deze locatie verkopen aan Lidl voor een bedrag van î 4,2 min. Voor dit bedrag
levert de gemeente de locatie bouwrijp en zorgt dat ten tijde van de opening van Lidl een ontsluitingsweg op de
Steenbergseweg gereed is. Daarnaast brengen wij een bestemmingsplan in procedure ten behoeve van de ontwikkeling.
Lidl zal zorgen voor een geluidswerende voorziening tussen de achtergelegen woningen en de Lidl-locatie. Tenslotte zijn
afspraken gemaakt dat op de achterblijvende locatie van Lidl aan de Poelekes geen supermarkt terug kan komen.
Over het bestemmingsplan bent u recentelijk geïnformeerd. Op deze locatie zal een supermarkt mogelijk gemaakt
worden van maximaal 1.950 m2 BVO en een andere ontwikkeling van minimaal 1.500 m2 BVO, zoals een grootschalige
detailhandel, maatschappelijke voorzieningen of een fitness, doch geen extra supermarkt. Over de feitelijke invulling is
nog geen duidelijkheid, de focus bij Lidl ligt op realisatie van de nieuwe winkel.
Na ondertekening van de overeenkomst zal het bestemmingsplan in procedure worden gebracht en zal zowel de
aanvraag omgevingsvergunning worden voorbereid, als het ontwerp van de ontsluitingsweg. De planning is dat de bouw
van de Lidl kan starten medio najaar 2013. Naar aanleiding van recente vragen vanuit uw raad inzake de ontsluitingsweg
kunnen wij u mededelen dat dit onderdeel van de overeenkomst niet onderhandelbaar is.
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