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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Landschappen van Allure - resultaat Brabantse Wal in 1e tender 

Steenbergen; 24 juni 2013 

Aan de Raad, 
In het kader van de subsidieverordening 'Landschappen van Allure' zijn er twee mogelijkheden om 
robuuste projecten in te dienen. De 1 e tender was geopend in de maand april, de 2 e tender zal worden 
geopend in januari 2014. Per tender is een subsidiebedrag beschikbaar van 6 26,5 miljoen. 

Door de 3 Landschappen van Allure (Brabantse Wal, Groene Woud, Maashorst) zijn in de 1 e tender in 
totaal 10 projecten ingediend, met een totale subsidieaanvraag van C 58 miljoen. Gezien het feit dat het 
beschikbare subsidiebedrag is overvraagd in de 1 e tender heeft een externe adviescommissie, in 
opdracht van de Provincie, alle ingediende projecten beoordeeld. 

De regio Brabantse Wal heeft in de 1 e tender 3 projecten ingediend. De totale aanvraag vanuit de 
Brabantse Wal betrof 0 24.282.417. Onze gemeente is penvoerder van het project De Linie met een 
subsidieaanvraag van 6 6 miljoen. 

Op basis van het advies van de externe adviescommissie heeft het College van Gedeputeerde Staten 18 
juni jl. besloten dat 1 project van de Brabantse Wal, het project De Zoom, is, als tweede project, 
gehonoreerd. Dit betekent dat onze regio ruim 10 miljoen aan subsidie ontvangt. Project De Linie is als 
zesde project geëindigd. 

In de komende maanden wordt bezien of het project De Linie nogmaals, eventueel in gewijzigde vorm, 
kan worden ingediend voor subsidie. De mogelijkheid daartoe bestaat in de 2 e tender. Inschrijving is 
mogelijk in januari 2014. 

Indien nodig kan op verzoek van de raad(-sleden) nadere info worden gevraagd bij de coördinator 
Streekhuis Brabantse Wal. 

In vertrouwen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

sí 0L 8. 0 
r. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 


