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Inleiding 

De afgelopen maanden zijn door vertegenwoordigers van Suiker Unie (SU), van 

de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij/Ontwikkelingsmaatschappij 

Glastuinbouw Dinteloord in oprichting ( T O M / O G D i.o.), van uw college en 

van ons college besprekingen gevoerd die hebben geleid tot een akkoord over 

het ruimtelijk model voor het Agro- en Foodcluster West Brabant (AFGWB). 

De inhoud van het akkoord is ter kennis gebracht aan vertegenwoordigers van 

de gemeente Haiderberge, die hebben laten weten met het ruimtelijk model te 

kunnen instemmen. Op 23 oktober 2008 is het akkoord, in onderlinge 

afstemming, door middel van een gezamenlijk persbericht naar buiten 

gebracht. 

Uitgaande van het overeengekomen ruimtelijk model hebben verschillende van 

de genoemde partijen bilateraal nader overleg gevoerd over de ontwikkeling 

van het AFCWB, waarbij de financiële wensen van de gemeenten enerzijds en 

de financiële mogelijkheden uit de grondexploitatie anderzijds een belangrijk 

aandachtspunt waren. In dit kader heeft op 12 november 2008 op bestuurlijk 

niveau een gesprek plaatsgevonden tussen de provincie en uw gemeente. 

Op basis van het nadere overleg hebben wij een voorstel ontwikkeld waarin wij 

zoveel mogelijk recht doen aan de wensen van de vier genoemde partijen, die 

als meest rechtstreeks betrokken partijen bij de ontwikkeling van het AFCWB 

kunnen worden aangemerkt. Door middel van deze brief laten wij u weten wat 

dit voorstel voor uw gemeente inhoudt. 

Juridische posities 

Voordat wij op de wensen van de gemeente Steenbergen ingaan geven wij eerst 

onze visie op de juridische positie van achtereenvolgens de provincie Noord-

Brabant, uw gemeente, en de ontwikkelaars in het project AFGWB en in het 

bijzonder in de grondexploitatie. 
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vincie Noord-Brabai 

Provincie 

De provincie is, op uw verzoek en met uw instemming, voornemens om voor 

het AFCWB een inpassingsplan (en zonodig ook een exploitatieplan) vast te 

stellen. De provincie is hierdoor de aangewezen autoriteit voor het sluiten van 

exploitatiovereenkomsten met de ontwikkelaars ( T O M / O G D i.o. en SU; de 

zogeheten zelfontwikkelaars laten wij hier buiten beschouwing). 

De grondexploitatiewet (onderdeel van de op 1 juli 2008 in werking getreden 

Wet ruimtelijke ordening (nWro)) voorziet in twee basisregels voor het sluiten 

van exploitatieovereenkomsten: voorafgaand aan de vaststelling van een 

exploitatieplan bestaat bijna volledige contractsvrijheid (anterieure 

overeenkomst), na vaststelling van een exploitatieplan is dat plan maatgevend 

voor de inhoud van de overeenkomst (posterieure overeenkomst). 

We bevinden ons nu in de anterieure situatie. De contractsvrijheid is bijna 

volledig, omdat "financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen", 

waaronder ook bijdragen aan een groenfonds of een fonds bovenwijks kunnen 

worden gerekend, alleen mogen worden gevraagd op basis van een vastgestelde 

structuurvisie (art. 6.24, lid 1, onder a, nWro). Voor het overige gelden de 

normale beginselen voor overheidscontracten, vanuit het burgerlijk recht onder 

meer het redelijkheids- en billijkheidsbeginsel en vanuit het bestuursrecht de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

Voor het AFCWB beschikt de provincie over een structuurvisie als zojuist 

bedoeld, te weten deel C van de Interim Structuurvisie Noord-Brabant, waarin 

uitdrukkelijk is voorzien in financiële bijdragen van de ontwikkelaars van het 

AFC in een aantal ruimtelijke ontwikkelingen (A4, andere infra, rood met 

groen, e t c , zie ISV pag. 122). Het staat partijen dan ook vrij om in de 

exploitatieovereenkomsten af te spreken dat de ontwikkelaars bijdragen aan 

zulke ontwikkelingen. 

Gemeente 

In de planologische besluitvorming over het AFCWB beschikt de gemeente 

Steenbergen niet over een zelfstandige positie, nu de provincie een 

inpassingsplan maakt. De wet voorziet uitsluitend in de verplichting om de 

gemeenteraad te horen voorafgaand aan de vaststelling van een inpassingsplan 

(art. 3.26, eerste lid, nWro). Dit neemt niet weg dat de provincie oog heeft voor 

de belangen en wensen van de gemeente en dat zij het AFCWB bij voorkeur in 

samenwerking met de gemeente tot ontwikkeling brengt. Vandaar dat de 

provincie met de gemeente een bestuursovereenkomst wenst te sluiten waarin 

onder meer wordt voorzien in de betaling van bijdragen aan het gemeentelijke 

fonds bovenwijks en aan het gemeentelijke natuurfonds. De provincie maakt op 

dit punt overigens haar eigen afweging en acht zich niet gebonden aan het 

gemeentelijke beleid. 
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vincie Noord-Braba. 

Ontwikkelaars 

De ontwikkelaars hebben de keuze tussen het sluiten van een 

exploitatieovereenkomst met de provincie voorafgaand aan het inpassingsplan, 

ofte wachten op het indien nodig door de provincie vast te stellen 

exploitatieplan. De inhoud van het exploitatieplan is genormeerd in de 

grondexploitatiewet en op basis van dat plan kunnen bijdragen uiteindelijk 

worden afgedwongen in het kader van de verlening van bouwvergunningen 

(publiekrechtelijk spoor). Zowel de T O M / O G D i.o. als SU hebben aangegeven 

de voorkeur te geven aan een anterieure overeenkomst. 

Mandje van Steenbergen 

De wensen van de gemeente Steenbergen zijn neergelegd in het zogeheten 

'mandje van Steenbergen'. De definitieve versie hiervan is tijdens het bestuurlijk 

overleg van 23 september 2008 bekend gemaakt door overhandiging van de 

'Voorwaardenlijst van Gemeente Steenbergen betreffende AFGWB' aan de 

deelnemers. Deze voorwaardenlijst bevat 17 punten, plus het punt genummerd 

16a. Tegen de achtergrond van onze zojuist ontvouwde visie op de juridische 

posities en van onze kennis over de grondexploitaties van T O M / O G D i.o. en 

SU formuleren wij hierna over alle punten ons standpunt. 

1. Regiobijdrage A4-Zuid 

Volgens de samenwerkingsovereenkomst Regiobijdrage A4-Zuid van 8 juli 

2005 heeft de gemeente Steenbergen zich verbonden om haar aandeel in de 

regiobijdrage, ten bedrage van € 3 miljoen, voor haar rekening te nemen als 

vaste en enige bijdrage ten behoeve van de aanleg van de A4-Zuid, te voldoen 

aan de provincie Noord-Brabant uiterlijk op 1 januari 2010. In deze 

overeenkomst zijn verder bepalingen opgenomen die ertoe strekken dat uw 

gemeente de mogelijkheid krijgt om de bijdrage terug te verdienen door middel 

van de ontwikkeling van een projectlocatie glastuinbouw ter grootte van circa 

250 ha netto glas op haar grondgebied. 

Het glastuinbouwgedeelte van het AFCWB is de projectlocatie die in de 

samenwerkingsovereenkomst is bedoeld. Anders dan in de overeenkomst is 

aangegeven en ook de bedoeling van de ontwikkelaars van het AFCWB en van 

de provincie was, is de omvang echter beperkt tot circa 200 ha netto glas, 

vanwege de gemeentelijke wens om de ontwikkeling geheel ten noorden van de 

Noordlangeweg te projecteren. Hoewel hierdoor het financieel draagvermogen 

van het AFCWB is verkleind, is het naar ons oordeel nog voldoende groot om 

de afdracht van de door uw gemeente verschuldigde regiobijdrage te kunnen 

dragen en zullen wij deze verlangen van de ontwikkelende partijen. 

Nadat de SU en de T O M / O G D i.o. hebben ingestemd met de voldoening aan 

de provincie van hun aandeel in de afdracht ten behoeve van de regiobijdrage, 

beschouwen wij de gehele bijdrage van € 3 miljoen die de gemeente 

Steenbergen is verschuldigd als te zijn voldaan. Voor alle duidelijkheid merken 
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Provincie Noord-Bra ba i 

wij hierbij op dat de provincie het risico neemt dat de zogeheten 

zelfontwikkelaars weigeren om hun aandeel in de regiobijdrage te voldoen. 

2. Woningen voor het glastuinbouwgebied 

De gemeente wenst provinciale planologische medewerking aan de bouw van 

300 woningen plus 20 zogeheten ruimte voor ruimtewoningen, vanwege de te 

verwachten woningbehoefte in verband met de ontwikkeling van het 

glastuinbouwgebied. Zoals wij eerder hebben aangegeven schatten wij de 

toename van de behoefte aan woningen op één woning per hectare netto glas. 

Aangezien in het AFCWB 214 ha netto glas wordt verwezenlijkt zijn wij bereid 

om provinciale planologische medewerking te verlenen aan 214 reguliere 

woningen plus 20 ruimte voor ruimtewoningen. 

3. Exploitatietekort Steenbergs Westland 

De gemeente wenst het exploitatietekort van het bestaande glastuinbouwgebied 

Steenbergs Westland, volgens haar opgave een bedrag van € 1,1 miljoen, te 

dekken uit opbrengsten uit de grondexploitatie van het AFCWB. Wij zien geen 

verband tussen beide zaken en honoreren deze wens niet. 

4 . Oostelijke ontsluiting Dinteloord 

In het bestuurlijke bilaterale overleg is komen vast te staan dat op dit moment 

het nut en de noodzaak van de door de gemeente gewenste oostelijke ontsluiting 

nog niet zijn aangetoond. Wij vinden dit onderwerp niet rijp voor opneming in 

de bestuursovereenkomst over het AFCWB. 

5. Dintelpark 

De provincie zal, voorzover dit nodig is, planologische medewerking verlenen 

aan de ontwikkeling van een recreatiepark ten noorden van Dinteloord, mits 

daarin geen permanent te bewonen woningen worden gebouwd en ook voor 

het overige sprake is van een ontwikkeling die, gezien de aard van de betrokken 

landelijke regio, ter plaatse als passend kan worden beschouwd. 

6. Fonds bovenwijkse voorzieningen en natuurfonds 

Naar ons oordeel wordt voldoende aan het gemeentelijke fonds bovenwijkse 

voorzieningen bijgedragen doordat uit de grondexploitatie van het AFCWB de 

gemeentelijke regiobijdrage aan de A4-Zuid wordt gehaald (zie punt 1). Hierbij 

vinden wij van belang dat de ontwikkelaars de kosten dragen van alle 

aansluitingen van het AFCWB op de openbare wegen rondom het 

projectgebied en dat de hoofdontsluitingen van het gebied via de provinciale 

Noordlangeweg (N268) rechtstreeks aantakken op de A4-Zuid. Van een 

substantiële verzwaring van het gebruik van gemeentelijke infrastructuur is 

derhalve geen sprake. 

Met een bijdrage aan het gemeentelijke natuurfonds kunnen wij instemmen. 

Door deze bijdrage kan de gemeente vormgeven aan haar eigen en aan het 
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provinciale rood met groenbeleid. Ons uitgangspunt is dat de bijdrage moet 

bestaan uit € 2,50 per m2 uitgeefbare grond voor zowel het glastuinbouwgebied 

als het (nieuwe) bedrijventerrein voor de agro- en voedingsmiddelenindustrie. 

Dit betekent dat de gemeente in beginsel aanspraak kan maken op een bedrag 

van € 7,9 miljoen. Hiervan moeten worden afgetrokken de investeringen in 

natuur en landschap buiten het projectgebied die wij van de ontwikkelaars 

vragen, in totaal een bedrag van € 2,6 miljoen. Voor het gemeentelijke 

natuurfonds blijft dan over € 5,3 miljoen. 

7. Plankosten 

Wij vinden het redelijk dat de gemeentelijke plankosten voor het AFCWB, 

bestaande uit de kosten van ambtelijke inzet en proceskosten, worden bestreden 

uit de grondexploitatie van het project. Op basis van een door de gemeente 

verstrekte raming bepalen wij deze kosten op het bedrag van € 400.000 voor 

het gehele project. Voorzover de gemeente onder de plankosten tevens begrijpt 

de kosten voor aanleg en onderhoud van infrastructuur merken wij op dat de 

tegemoetkoming voor deze kosten is verwerkt in de bijdrage aan het 

gemeentelijke fonds bovenwijkse voorzieningen, zoals besproken in punt 6. 

8. Inpassingsplan 

Aan de gemeentelijke wens dat de provincie de planologische 

verantwoordelijkheid neemt voor het AFCWB door de vaststelling van een 

inpassingsplan voldoet de provincie. 

9. Woningen voor het bedrijventerrein 

De gemeente wenst provinciale planologische medewerking aan de bouw van 

een nader te bepalen aantal woningen, vanwege de te verwachten 

woningbehoefte in verband met de ontwikkeling van het bedrijventerrein voor 

agro- en voedingsmiddelenindustrie. 

Door T O M / O G D i.o. en SU is aangegeven dat het totale aantal werknemers 

voor het AFCWB circa 1.500 zal bedragen. Dit vinden wij een redelijke 

aanname. Wij schatten dat slechts een klein deel van deze werknemers extra 

woningbehoefte genereert in de regio. Enerzijds omdat in deze regio een groot 

arbeidspotentieel aanwezig is (dagelijks pendelen 55.000 mensen naar plaatsen 

buiten de regio), en anderzijds omdat een aantal werknemers voor het AFC als 

pendelaar van buiten de regio zal komen. Van het kleine aantal in de regio 

benodigde extra woningen komt vervolgens maar een gedeelte terecht in de 

gemeente Steenbergen. De rest van de woningbehoefte zal elders in de regio 

worden opgevangen. 

Een verantwoorde schatting van het aandeel van de werknemers dat zich in de 

regio zal gaan vestigen en specifiek in de gemeente Steenbergen extra 

woningbehoefte genereert, is moeilijk te maken. Wel is duidelijk dat zelfs 

wanneer de helft van alle nieuwe werknemers voor het AFCWB afkomstig zou 
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zijn van buiten de regio, hetgeen wij buitengewoon veel zouden vinden, dit een 

extra woningbehoefte van 750 woningen voor de regio zou betekenen. Van 

deze regionale extra woningbehoefte zou dan, uitgaande van ervaringsgegevens 

in andere regio's, circa 30% neerslaan in de gemeente Steenbergen, hetgeen 

een extra behoefte zou betekenen van circa 225 extra woningen voor het 

AFCWB als geheel. Aangezien voor het glastuinbouwgebied al rekening is 

gehouden met 214 reguliere woningen en 20 ruimte voor ruimtewoningen (zie 

punt 2) zou er per saldo niet of nauwelijks een behoefte aan extra woningen in 

de gemeente Steenbergen ontstaan vanwege het te ontwikkelen 

bedrijventerrein. 
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Bij deze stand van zaken beperken wij ons tot de toezegging dat wij jaarlijks in 

het regionale planningsoverleg West-Brabant zullen bezien in hoeverre de 

ontwikkeling van het bedrijventerrein extra woningbehoefte genereert, 

afhankelijk van het tempo van de ontwikkeling van het bedrijventerrein en van 

de ontwikkeling van de woningvoorraad in de betrokken regio. 

Ons standpunt over dit onderwerp moet overigens worden gezien tegen de 

achtergrond van het feit dat in de regio Woensdrecht, Bergen op Zoom, 

Roosendaal, Steenbergen, Haiderberge en Moerdijk volgens de provinciale 

bevolkings- en woningbehoefteprognose 2005 tot en met 2017 een 

woningbehoefte ontstaat van circa 11.000 woningen, terwijl in deze regio reeds 

capaciteit voor ruim 15.000 woningen in ruimtelijke plannen is opgenomen. 

10. Huisvesting werknemers uit EU en tijdelijke arbeidskrachten 

De gemeente vraagt aandacht voor de huisvesting van tijdelijke werknemers 

voor het AFCWB, vooral afkomstig van buiten Nederland uit andere landen 

van de Europese Unie (EU). 

Met de gemeente zijn wij het eens dat er tegelijk met de ontwikkeling van het 

AFCWB oplossingen moeten worden gevonden voor de huisvesting van 

tijdelijke werknemers afkomstig van elders uit de EU en dat hierbij vooral 

aandacht moet worden geschonken aan de sociaal maatschappelijke effecten 

van het opnemen van deze werknemers in bestaande woongemeenschappen. 

Wij hebben kennisgenomen van het feit dat de gemeente eventuele problemen 

met de huisvesting van tijdelijke werknemers voor het AFCWB in regionaal 

verband wil aanpakken, onder meer op basis van het op 18 september 2008 

door vijf gemeenten en drie brancheorganisaties voor het uitzendwezen gesloten 

Convenant Huisvesting uitzendmigranten West-Brabant. 

Wij zijn graag bereid om ondersteuning te leveren bij het oplossen van deze 

problemen, indien de gemeente hier behoefte aan heeft. 
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Voor de volledigheid merken wij op dat voor het huisvesten van tijdelijke 

werknemers die structurele arbeidsplaatsen bezetten niet meer (extra) woningen 

nodig zijn dan hiervoor besproken onder de punten 2 en 9. Verder is het 

provinciale uitgangspunt voor het huisvesten van deze tijdelijke werknemers dat 

zij plaatsvindt in de bebouwde kom of in een bebouwingsconcentratie. In dit 

verband verwijzen wij naar onze brief van 18 januari 2006 aan de Noord-

Brabantse gemeentebesturen, waarin wij de nota 'Tijdelijk werken en wonen' 

van het SRE onder de aandacht hebben gebracht. In het projectgebied voor 

het AFCWB is, met uitzondering mogelijk van de randen van het gebied, geen 

woonfunctie voorzien, hetgeen betekent dat daar in beginsel geen ruimte komt 

voor woningen of logiesgebouwen. Een en ander onderstreept het belang om 

tijdig te werken aan oplossingen voor een sociaal maatschappelijk verantwoorde 

opvang van tijdelijke werknemers in de bestaande woningvoorraad. 

1 1 . AFCWB op een of twee locaties 

De gemeentelijke opvatting dat het AFCWB wordt ontwikkeld op twee locaties, 

te weten een locatie ten oosten van de kern Dinteloord en een locatie ten 

noorden van het bestaande glastuinbouwgebied Westland bij de kern 

Steenbergen, delen wij niet. Wij zien de ontwikkeling van glastuinbouw op deze 

twee locaties als afzonderlijke projecten, waarvan alleen de ontwikkeling ten 

oosten van de kern Dinteloord kan worden aangeduid als AFCWB. 

Wij geven prioriteit aan de ontwikkeling van het AFCWB en zien de uitbreiding 

van het bestaande glastuinbouwgebied Westland vooralsnog niet als een 

provinciaal belang. Wij gaan er van uit dat de gemeente het laatstbedoelde 

gebied zelf ontwikkelt of laat ontwikkelen voor glastuinbouw en vertrouwen 

erop dat zij in ieder geval voorkomt dat het gebied door de vestiging van andere 

functies ongeschikt wordt voor glastuinbouw. 

12. Informeren bewoners Westland 

Evenals de gemeente zijn wij van mening dat de bewoners ten noorden van het 

bestaande glastuinbouwgebied Westland bij Steenbergen tijdig en goed moeten 

worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun gebied. Gelet op het 

gestelde onder het vorige punt zien wij dit als een gemeentelijke 

verantwoordelijkheid. 

13. Waterberging 

In het overeengekomen ruimtelijk model voor het AFCWB is de berging van 

overtollig water in pieksituaties voorzien ten zuiden van de Noordlangeweg, 

overeenkomstig de wens van de gemeente. De kosten voor de aanleg van deze 

waterberging (grondverwerving en inrichting) worden gedragen door 

T O M / O G D i.o.. 
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Provincie Noord-Brabant 

14. Gemeentelijke deelname aan AFCWB 

De gemeente laat weten dat zij niet wil participeren in een of meer van de 

ontwikkelingsmaatschappijen in het AFCWB. Deze mededeling nemen wij voor 

kennisgeving aan. 

15. Overdracht van openbare ruimte/voorzieningen 

Overeenkomstig de wens van de gemeente zullen de ontwikkelaars de openbare 

ruimte in het projectgebied waarvan de gemeente eigenaresse is (wegen en 

wegbermen, inclusief de civieltechnische kunstwerken, riolering/gemalen en 

openbare verlichting) overnemen. Te zijner tijd wordt de nieuwe infrastructuur 

weer overgedragen aan de gemeente, met betaling van de hiervoor gebruikelijke 

afkoopsommen voor het plegen van onderhoudswerkzaamheden. 

16. Expoitatieovereenkomsten 

De gemeente wenst geen risicodragende partij te zijn bij de 

exploitatieovereenkomsten voor het AFCWB. Aangezien de gemeente, zoals in 

eerder in deze brief onder 'juridische posities' uiteen is gezet, geen partij is bij 

de exploitatieovereenkomsten, vatten wij deze wens aldus op dat de gemeente 

de financiële bijdragen die zij ontvangt vanwege de ontwikkeling van het 

AFCWB niet afhankelijk wil laten zijn van risico's in de grondexploitatie. Op 

deze wijze opgevat kunnen wij tegemoet komen aan de gemeentelijke wens. 

Alle hiervoor genoemde bijdragen (punten 1, 6 en 7) worden door de provincie 

rechtstreeks en zonder voorbehoud betaald aan de gemeente op een of meer 

nader in de bestuursovereenkomst af te spreken tijdstip(pen). 

l ó a Bestuursovereenomst 

Met de gemeente zijn wij het eens dat een door provincie en gemeente te sluiten 

bestuursovereenkomst de juridische basis vormt voor het kostenverhaal door de 

gemeente. 

17. Ambtelijke kosten 

De gemeente wenst dat haar ambtelijke kosten, zowel in verband met de 

planvoorbereiding als in verband met de planuitvoering, worden vergoed. Dit 

onderwerp is reeds aan de orde geweest onder punt 7. 

I n ten t ieovereenkomst ' S a m e n investeren in (Wes t - )Braban t ' 

In het bestuurlijke bilaterale gesprek vanl 2 november 2008 heeft uw gemeente 

ons erop attent gemaakt dat de provincie volgens de tabel behorend bij de 

Intentie-overeenkomst 'Samen investeren in (West-)Brabant' van 24 september 

2008, € 25 miljoen bijdraagt aan het AFCWB. Volgens de gemeente biedt dit 

bedrag meer dan voldoende ruimte om aan haar financiële verlangens tegemoet 

te komen. 

Wij stellen voorop dat er naar ons oordeel geen rechtstreeks verband behoort te 

bestaan tussen de investeringsruimte die de provincie beschikbaar heeft voor 
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Provincie Noord-Brabant 

West-Brabant en voor het AFCWB in het bijzonder enerzijds en de mate 

waarin de provincie meegaat met de financiële wensen van de gemeente 

vanwege de ontwikkeling van het AFCWB anderzijds. 

Ter informatie delen wij u mee dat de provincie overweegt om uit haar eigen 

middelen bij te dragen aan de ontwikkeling van het AFCWB, als dit nodig is 

voor de verwezenlijking van haar ambitie om aan het AFCWB een uitzonderlijk 

hoog kwaliteitsniveau te geven vanuit ruimtelijk- en milieuoogpunt. Een 

dergelijke bijdrage is alleen aan de orde indien het hoge ambitieniveau niet kan 

worden betaald uit de grondexploitatie. 

In de door de gemeente bedoelde tabel is inderdaad vermeld dat € 25 miljoen 

aan provinciale middelen zal toevloeien naar het AFCWB. Wij moeten u helaas 

meedelen dat dit bedrag berust op een vergissing, gemaakt bij de samenstelling 

van de tabel. Wij betreuren deze vergissing ernstig, temeer omdat wij eerder 

hebben moeten vaststellen dat de tabel ook op een ander punt niet klopt, te 

weten wat betreft de provinciale bijdrage aan het Logistiek Park Moerdijk. 

Deze bestaat niet uit € 35 miljoen, maar uit € 12 miljoen. Deze laatste 

onjuistheid is door de provincie reeds gemeld in het zogeheten 

adjudantenoverleg voor West-Brabant van 9 oktober 2008. Wij zullen alle 

onderdelen van de tabel nog eens kritisch tegen het licht houden en de 

betrokken gemeenten vervolgens een verbeterde versie toezenden. 

Gelet op een en ander zien wij in de afspraken over het 

ontwikkelingsprograrnnia West-Brabant geen aanleiding om de gemeente 

verder tegemoet te komen dan wij bij de bespreking van het mandje van 

Steenbergen hebben aangegeven. 

Financieel overzicht 

Als bijlage bij deze brief treft u ter informatie aan een overzicht van alle 

financiële bijdragen aan de overheden uit de grondexploitatie van het AFCWB 

en de verdeling van deze bijdragen over de ontwikkelaars. Wij nemen aan dat 

de inhoud van dit overzicht, waarin ook een nadere motivering is opgenomen 

van de eerder in deze brief ter sprake gebrachte bijdragen aan uw gemeente, 

voor zichzelf spreekt. 

Bestuursovereenkomst 

In deze brief is reeds enkele malen de door de provincie en de gemeente te 

sluiten bestuursovereenkomst ter sprake gekomen. Wij menen dat deze 

overeenkomst moet worden gesloten tussen uw college en het onze en dat zowel 

in de gemeentelijke als in de provinciale situatie raadpleging vooraf van de 

gemeenteraad, respectievelijk provinciale staten verplicht is, op grond van het 

bepaalde in artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet, respectievelijk artikel 

167, vierde lid, van de Provinciewet (verplichte voorhangprocedure omdat het 

Datum 

9 december 2008 

Ons kenmerk 

1473548 
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sluiten van de bestuursovereenkomst ingrijpende gevolgen kan hebben voor de 

gemeente en de provincie). 

Graag vernemen wij van u of u bereid bent met inachtneming van de in deze 

brief verwoorde voorstellen een bestuursovereenkomst aan te gaan met ons 

college. Bij een positief antwoord van uw zijde zullen wij zo spoedig mogelijk 

een concepttekst aan u voorleggen. 

Datum 

9 december 2008 

Ons kenmerk 

1473548 

Tot slot vermelden wij dat wij ons niet gebonden voelen aan onze voorstellen 

indien een hiermee overeenstemmende bestuursovereenkomst niet tot stand 

komt. Om te verduidelijken wat dit in financieel opzicht betekent beëindigen 

wij deze brief met onderstaande tabel. 

Financiële g e v o l g e n al d a n niet tot s tand k o m e n b e s t u u r s o v e r e e n k o m s t 

Onderwerp 

Regiobijdrage 

A4-Zuid 

Exploitatietekort 

Steenbergs 

Westland 

Fonds 

bovenwijkse 

voorzieningen 

Natuurfonds 

Plankosten 

Totaal 

Niet financiële 

aspecten 

Mandje van 

Steenbergen 

punt 1 

punt 3 

punt 6 

punt 6 

punten 7 en 17 

Overige punten 

Bestuursovereenkomst 

komt tot stand 

Betalingsverplichting van 

€ 3 min vervalt 

Geen 

Vervallen van 

betalingsverplichting 

regiobijdrage A4-Zuid 

geldt tevens als 

fondsbijdrage 

Provincie betaalt € 5,3 

miljoen 

Provincie betaalt 

€ 400 . 000 

Provincie betaalt 

€ 5,7 miljoen aan 

Steenbergen 

PM 

Bestuursovereenkomst 

komt niet tot stand 

Betalingsverplichting van 

€ 3 min vervalt niet 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Steenbergen betaalt 

€ 3 miljoen aan provincie 

PM 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

, voorzitter 

secretans 
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