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Onderwerp 
Landschappen van Allure - deelname tweede tender (januari 2014) 

Steenbergen; 1 oktober 2013 

Aan de Raad, 

Zoals u weet heeft de gemeente Steenbergen in april 2013, mede namens een aantal projectpartners, het 
project De Linie ingediend voor het subsidieprogramma Landschappen van Allure. Een externe 
beoordelingscommissie heeft alle inzendingen beoordeeld en geconcludeerd dat project De Linie de 
zesde plek uit de 10 inzendingen scoorde. Gedeputeerde Staten heeft dat advies ongewijzigd 
overgenomen. De best scorende 4 projecten kwamen in aanmerking voor een bijdrage vanuit de 
Provincie. Dat betekent dat De Linie geen middelen uit Landschappen van Allure toegewezen heeft 
gekregen. 

In de motivatie bij haar beoordeling heeft de beoordelingscommissie aangegeven project De Linie een 
sterk concept te vinden. Uit de puntenscore blijkt dat De Linie op alle onderdelen redelijk scoort, maar nog 
nergens echt in uitblinkt. Op alle onderdelen is ruimte voor verbetering. 

Landschappen van Allure kent naast de ronde van april 2013 ook een - tweede - ronde in januari 2014. 
Met het oog daarop hebben de projectpartners van De Linie bezien in hoeverre voor die ronde een 
competitief voorstel kan worden opgesteld. Daarbij uitgaande van het voorstel dat in april 2013 is 
ingediend. 

De conclusie van de projectpartners is dat met een aantal accentverschillen en toevoegingen ten 
opzichte van het bestaande project een voorstel kan worden gedaan dat een serieuze kans heeft op een 
honorering door de Provincie. Daarbij moet worden aangetekend dat niet bekend is welke projecten door 
andere initiatiefnemers worden ingediend. De verwachting is dat er in totaal opnieuw (ongeveer) 10 
projecten worden ingediend vanuit de drie Provinciale Landschappen. 

Deze conclusie bevestigt het college in haar mening dat de gemeente Steenbergen een nieuwe poging 
moet wagen om een substantiële stimulans van lokale en regionale ontwikkeling los te krijgen. Gelet op 
de afspraken in de regio wil zij daarbij weer als trekker optrekken. Dat wil niet zeggen dat zij ook alle 
kosten voor haar rekening neemt. Een globale inschatting van benodigde externe voorbereidingskosten is 
C 70.000,-. De provincie stelt een voorbereidingsbudget van Ç 10.000,- beschikbaar, De overige kosten 
worden gelijk gedeeld met de gemeente Bergen op Zoom. Het Steenbergse aandeel wordt vrijgespeeld 
binnen bestaande budgetten. 

De Steenbergse inzet moet leiden tot een inspirerend voorstel waardoor het militaire verleden van de 
West-Brabantse Waterlinie wordt gebruikt om zowel het landschap, de historie als de economie van de 
Brabantse Wal - en daarmee Steenbergen - te versterken. 
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Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

8. 
J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Boľten 


