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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Hoger beroep juridische procedure exploitatie jachthaven Steenbergen 

Steenbergen; 23 december 2014 

Aan de Raad, 
Op 8 september 2014 bent u bij raadsmededeling geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de 
aanbesteding van de exploitatie van jachthaven Steenbergen. Toen is u medegedeeld dat één van de 
inschrijvers (JP Recreatiemanagement B.V.) bezwaar maakte tegen de gunningbeslissing van de 
gemeente Steenbergen. Dat bezwaar heeft geleid tot een rechtszaak waarin de rechtbank Zeeland-West-
Brabant op 19 november 2014 uitspraak heeft gedaan. De kern van het vonnis was dat alle vorderingen 
van JP Recreatiemanagement B.V. waren afgewezen. De hoger beroeptermijn van het vonnis van 19 
november 2014 eindigde op woensdag 17 december 2014. 

U bent op 19 november 2014 per e-mail op de hoogte gesteld van het besluit van de rechtbank. Op 26 
november 2014 hebt u het vonnis van de rechtbank als bijlage bij een raadsmededeling ontvangen. 

Op 5 december 2014 is ons door JP Recreatiemanagement B.V. gemeld dat zij in hoger beroep tegen het 
vonnis van de rechtbank gaat. Op 16 december 2014 is de hoger beroepsdagvaarding aan de gemeente 
betekend. Gelet hierop achten wij het raadzaam eerst de uitkomst van de hoger beroepsprocedure bij het 
gerechtshof Den Bosch af te wachten. 

Naar verwachting zal in onderhavige hoger beroepsprocedure door het gerechtshof Den Bosch in het 
najaar van 2015 arrest worden gewezen. Daarna is enige tijd benodigd om het vonnis uit te voeren. Voor 
die periode dient in het beheer van jachthaven Steenbergen te worden voorzien. Er moet daarom een 
noodoplossing voor het beheer van jachthaven Steenbergen voor 2015 worden gevonden. 

Omdat alle betrokkenen tevreden zijn met de huidige wijze van havenbeheer in jachthaven Steenbergen, 
is met Jachthaven de Schapenput overeengekomen dat zij het beheer van jachthaven Steenbergen 
verzorgt tot 1 januari 2016. Het ligt in de lijn der verwachting dat het gerechtshof voor 1 november 2015 
arrest heeft gewezen en dat de gemeente dan tijdig een besluit over definitieve gunning kan nemen. 
Mocht het gerechtshof Den Bosch overigens in 2015 eerder dan verwacht arrest wijzen, dan is in de 
beheerdersovereenkomst voorzien in een geclausuleerde mogelijkheid de beheerdersovereenkomst 
eerder dan de expiratiedatum van 1 januari 2016 te beëindigen. 



Wij vertrouwen erop u door middel van deze mededeling voor dit moment voldoende te hebben 
geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
dę^JCtOTsersxetariSr----— de burgemeester, 


