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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Aanbesteding exploitatie jachthaven Steenbergen 

Steenbergen; 11 december 2013 

Aan de Raad, 
Tijdens de vergadering van de commissie R&E van 4 december 2013 hebt u een aantal vragen gesteld 
over de aanbesteding van de exploitatie van de jachthaven Steenbergen. Die vragen betroffen met name 
de dekking van de door de gemeente gemaakte kosten voor de jachthaven. In deze raadsmededeling 
geven wij u inzicht in de kosten die door de gemeente worden gemaakt voor het in stand houden van de 
te verpachten 'bak water' (verder: de jachthaven). 

Bij het bepalen van deze kosten is het van belang de algemene principes van kostendoorberekening 
binnen de gemeente Steenbergen te hanteren. Deze houden in dat voor elke investering financierings- en 
afschrijvingskosten worden berekend. In het geval van het in standhouden van de te verpachten 
jachthaven betreft dat kosten voor het in stand houden van de kademuren en het garanderen van de 
toegang tot en de bewegingsvrijheid in de jachthaven in de vorm van baggerwerkzaamheden. 

Op dit moment is bekend dat beide werkzaamheden in (delen van) de jachthaven aan de orde zullen zijn. 
Voor beide type werkzaamheden zijn inschattingen voor de uit te voeren werkzaamheden gemaakt. Die 
inschattingen hebben geresulteerd in een beoogde kostenpost voor baggeren van C 200.000,- en voor 
kademuurherstel van C 250.000,-. In totaal een geschatte investering van 0 450.000,-

Op basis van deze verwachte investeringen en de daarbij behorende afschrijvingstermijn (30 jaar) en 
financieringspercentage (1,50Zo) wordt een jaarlijkse kostenpost van 0 21.750,- voor het in stand houden 
van de jachthaven verwacht. Mocht u dit wensen dat zou dit bedrag kunnen worden aangehouden als 
minimale pachtopbrengst voor de jachthaven, mits dit streefgetal de uitbesteding van de exploitatie niet in 
gevaar brengt. In het raadsvoorstel is aangegeven dat de opstelling van een attractief Programma van 
Eisen voor de jachthaven geen sinecure is vanwege de beperkte omvang (en daarmee opbrengst) van de 
jachthaven. De mogelijke pachtopbrengst moet op basis van de omvang van de jachthaven niet worden 
overschat. 

De kosten voor het herinrichten van de openbare ruimte rond de jachthaven, evenals het onderhoud 
daarvan zijn niet in bovenstaande berekening meegenomen. Daarmee wordt aangesloten bij de 
systematiek zoals die ook voor andere herinrichtingopgaven geldt, zoals bijvoorbeeld de herinrichting van 
het centrumgebied van Steenbergen. De kosten van de herinrichting, het onderhoud en het beheer van 
dat gebied worden via de algemene middelen, en de daarbij behorende financiële instrumenten, afgedekt. 



Wij hopen u hiermee voldoende inzicht te hebben gegeven in de verwachte structurele jaarlijkse lasten 
ten bate van de jachthaven in Steenbergen om ons voorstel voor de aanbesteding van het u voorgelegde 
Programma van Eisen goed te keuren. 

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

r. J.M.W.H r. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 

( 

2 


