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Onderwerp : bestuursovereenkomst AFCWB 
Bijlage : ja 
Steenbergen, 26 januari 2010 

Advies: 
Ter kennisname; 
Brief ter inzage leggen voor gemeenteraad 

1. Inleiding 
Op 9.12.2009 zijn twee brieven verzonden aan GS. De antwoordbrief (20.1.2010) van GS is inmiddels 
ontvangen 

2. Achtergrond 
In de ene brief werd gevraagd naar het standpunt van GS op de openstaande onderwerpen van de 
bestuursovereenkomst. De andere brief ging over de gewijzigde wijze van besluitvorming over de 
bestuursovereenkomst. In zijn mail van 10.12.2009 heeft plaatsvervangend projecthoudend gedeputeerde, 
dhr. O. Hoes op beide brieven gereageerd. De inhoud van deze mail is bekend. 

3. Overwegingen 
In navolging van het per Email ontvangen voorlopige antwoord volgt nu de brief met daarin het definitieve 
antwoord. De teksten van Email en brief zijn nagenoeg gelijkluidend. Het enige belangrijke verschil is dat de 
in de Email genoemde deadline voor besluitvorming (half januari) is verruimd (zo spoedig mogelijk). Dit was 
ook al bekend. 

4. Middelen 
pm 

5. Risico 
pm 

6. Aanpak 
Zie advies 

7. Advies 
Ter kennisname - Brief GS ter inzage leggen voor gemeenteraad 



gemeente Steenbergen ARCHIEF 

De Heen - Dinteloord - Kruisland - Nieuw-Vossemeer - Steenbergen - Welberg 

U0907479 

uw kenmerk 

uw brief van 

ons kenmerk 

afdeling 

contactpersoon 

telefoonnr. 

bijlage(n) 

ROVH 
Kees Kerstens 
14 0167 
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Steenbergen, 9 december 2009 

Hierbij melden we u dat ons college heeft besloten om de concept bestuursovereenkomst 
AFCWB ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad. We willen u bij deze informeren 
over dit voorbehoud en verzoeken u akkoo/d,te gaan met deze wijze van besluitvorming. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenberl 
de secretaris, , de burgemee 

J.J. H Heintjes MCM 
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verzoek stände 

Het college van gedeputeerde staten van de 
provincie Noord-Brabant 
Postbus90151 
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH 

onderwerpen bestuursovereenkomst AFCWB 

Geacht college, 

- 9 DEC 

Steenbergen, 9 december 2009 

Tijdens de commissiebehandeling van de concept-bestuursovereenkomst AFCWB is er 
uitgebreid gesproken over de diverse onderwerpen van deze overeenkomst. Voor de leden van 
de commissie zijn er nog enkele vragen onvoldoende duidelijk en beantwoord. Het gaat concreet 
over de volgende vragen/onderwerpen: 

1. Hoe staat de provincie tegenover de clausule over de gewenste besteding van een 
substantieel deel van de bijdrage natuurfonds na aftrek van 5 min. ter inlossing van de 
financiële verplichting voor het aquaduct voor de uitvoering van de intentieovereenkomst 
Mark-Dintel-Vliet. 

2. De oostelijke omleiding Dinteloord. Is dit iets waar de provincie nog iets aan wil 
bijdragen? 

3. Wil de provincie/TOM nog voorzien in kosten beheer openbare voorzieningen / 
parkmanagement - om kostenvergoeding van het glastuinbouwgebied te ontvangen in 
relatie tot de OZB-vrijstelling en beperktere middelen uit de Algemene Uitkering 
Gemeentefonds 

4. Wil de provincie/TOM alsnog de bijdrage bovenwijks voor glastuinbouw en gebouwde 
voorzieningen bij glastuinbouw voldoen? 

Graag verzoeken we u om hier uw reactie c.q. antwoord op te geven 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

cretaris, ^__de burgemeester, 

C Heintjes MCM 
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gemeente Steenbergen 
De Heen - Dinteloord - Kruisland - Nieuw-Vossemeer- Steenbergen - Welberg 

Raadsvergadering Agendanummer 
25 februari 2010 8b 

Onderwerp: 
voornemen tot het sluiten van de bestuursovereenkomst Agro en Food Cluster West-Brabant 

Steenbergen, 24 november 2009 (actualisatie d.d. 18-2-2010) 

Aan de Raad, 

1. Inleiding 

Sinds 2005 is er uitvoerig overlegd met de provincie over een bestuursovereenkomst voor het 
Agro en Foodcluster West-Brabant (AFCWB). Inmiddels, ruim 4 jaar later kunnen we het resultaat 
daarvan ter besluitvorming voorleggen. Het mag duidelijk zijn dat het voor geen van beide partijen 
eenvoudig was. Daarvoor waren en zijn de belangen te groot. Dat we daar samen konden 
uitkomen is een groot compliment waard voor alle bestuurders en medewerkers van provincie en 
gemeente die daaraan hebben bijgedragen. Samen mogen we tevreden zijn. 

2. Achtergrond 

De kiem voor het AFCWB is gelegd in 1997. In dat jaar heeft de Suikerunie haar plan voor de 
ontwikkeling van het Agro Industrieel Complex Dinteloord bij de fabriek in Dinteloord 
gepresenteerd bij gemeente en provincie. Zowel bij provincie als gemeente was er een positieve 
grondhouding en het planproces start. Toen de gemeente in 2003 van de provincie de vraag kreeg 
of ze 50 tot 250 ha glastuinbouw kon "ontvangen" was er oorspronkelijk ruimte voor ca. 110 ha 
glastuinbouw aansluitend op het bestaande glastuinbouwgebied Westland. In 2004 is er een 
koppeling tussen het AICD en glastuinbouw gemaakt waaruit het AFCWB is voortgekomen. 

Naast de combinatie van een projectlocatie voor glastuinbouw en het Agro Industrieel Complex 
Dinteloord spelen er bij Dinteloord meer omvangrijke ruimtelijke opgaven. Om hier een integrale 
ruimtelijke en bestuurlijke afweging over te maken, is besloten een visie op te stellen. Deze visie, 
de Gebiedsvisie Noordflank Dinteloord, is op 25 november 2004 door u vastgesteld. In juni 2005 
besliste u in te stemmen met de verdere uitwerking van de projecten die deel uitmaken van de 
gebiedsvisie Noordflank, in die zin dat elk van de projecten zijn eigen procedure zal doorlopen 
waarbij de samenhang zal worden bewaakt en u zich voorbehoudt over elk van de projecten 
afzonderlijk te besluiten. 

In maart 2005 presenteerden de twee initiatiefnemers, SuikerUnie en de Tuinbouw 
Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) hun plan voor het AFCWB, een uniek en innovatief 
bedrijventerrein, met als doel het mogelijk maken van een financieel-economische en 
milieutechnisch winstgevende symbiose en samenwerking tussen de bestaande suikerfabriek, de 

Bijlage(n) 
Ter inzage ligt' 



zich vestigende industriële bedrijven en glastuinbouwbedrijven, en de (agrarische) omgeving. 

Daarbij moet gedacht worden aan: 

* onderlinge uitwisseling van grondstoffen, producten en reststoffen, waaronder (rest)energie en 

water; 
* gezamenlijk gebruik van procesinstallaties, utilities en andere voorzieningen; 
* (de)centrale energieopwekking en (onderlinge) levering; 
* waterzuivering en -levering; 
* verwerking van biomassa(rest)stromen; 
* gezamenlijke inkoop van grondstoffen, energie en diensten; 
* uitwisseling van personeel, kennis en ervaring, netwerken en onderzoek; 

Het AFCWB is in dit opzicht een vernieuwend project dat wij ons graag mogen wensen (op het 
gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid, kenniseconomie). Daarbij hebben we van begin af 
aan ook oog gehad voor de nadelige effecten voor de omgeving. We zijn het daarover met de 
provincie en initiatiefnemers eens: die gevolgen moeten tot het meest haalbare minimum beperkt 
worden. De belangrijke onderwerpen en randvoorwaarden die gericht zijn op voorkoming van 
hinder op de omgeving in het algemeen en de dorpen en inwoners van Dinteloord, Stampersgat 
en Heijningen in het bijzonder, zijn in het amendement dat de gemeenteraad in november 2008 
heeft aangenomen nogmaals benadrukt (lichtemissie, landschappelijke inpassing, tijdelijke EU-
arbeidskrachten). Specifiek hiervoor is het Algemeen Kader inpassingsplan AFCWB op 24.9.2009 
door u vastgesteld. Die kaderstellende randvoorwaarden worden nadrukkelijk in de plan- en 
contractvorming meegenomen. 

DE OVERIGE RANDVOORWAARDEN VAN STEENBERGEN: 
De overige gemeentelijke randvoorwaarden zijn te onderscheiden in twee categorieën: 

De ruimtelijke randvoorwaarden die de gemeente Steenbergen stelt zijn beschreven in: 
• gebiedsvisie Noordflank (november 2004 en juni 2005)->; 

• het raadsprogramma Vitaal Steenbergen 2006-2010 (In het gebied ten noorden van de 
Noordlangeweg bij Dinteloord en ten oosten van de A29 komt er in samenhang met het 
daar te vestigen AICD ruimte voor glastuinbouw, mits verder goed ingepast in het 
landschap en lichthinder zoveel mogelijk wordt voorkomen ->; 

• het raadsprogramma 2008-2010 "Steenbergen werkt"->; 
• het gemeentelijk voorkeursalternatief dat in mei 2008 is ingebracht bij provinciale staten 

en ruimte biedt voor de glastuinbouw- en AlCD-behoefte boven de Noordlangeweg met 
gebruikmaking van de vloeivelden van de Suikerunie - met de optie dat als de behoefte is 
aangetoond een 2e fase AICD ten zuiden van de Noordlangeweg (zie afbeelding volgende 
pagina). 

De niet-ruimteliike randvoorwaarden worden concreet gemaakt in de definiëring van het 
zogenaamde "mandje van Steenbergen". Oorspronkelijk bestond dit mandje uit het recreatiepark 
Dintelpark, exploitatietekort bestaand glastuinbouwgebied Westland, aanleg van een golfbaan*, 
leefbaarheid Dinteloord, oostelijke ontsluiting Dinteloord, extra woningbouw in verband met 
glastuinbouw en de financiering van de regiobijdrage van Steenbergen in de versnelde aanleg van 
de A4. Tevens is van begin af aan duidelijk gesteld onder welke voorwaarden Steenbergen 
locaties (mede-)ontwikkelt (grondbeleid, civieltechnische eisen, vergoeding gemeentelijke kosten, 
geen risico). 



3. Overwegingen 

Het AFCWB-proces kent voor Steenbergen 2 sporen. Het spoor voor het ruimtelijk planproces en 
het spoor van de bestuursovereenkomst, het contractvormingsproces. 

Het ruimtelijk planproces is door de provincie opgepakt in de vorm van een planMER (toen nog 
SMB) die op dat moment nodig was om de voorgestane ontwikkeling via een partiële herziening 
van het Streekplan mogelijk te maken. Waar mogelijk en waar dat van belang is, geeft de 
provincie ook duidelijk aan dat er een provinciaal en rijksbelang in het geding is als het gaat om de 
verplaatsing van glastuinbouw in relatie tot de daarvoor te realiseren projectlocaties. Zowel in de 
Nota Ruimte (planologische kernbeslissing - januari 2006) en de provinciale Nota Glastuinbouw 
wordt al aangestuurd op provinciale regie. Met de nieuwe Wro en de mogelijkheid van een 
provinciaal bestemmingsplan in het vizier, (dit meldt de nota Glastuinbouw 2006 ook al), was het 
niet vreemd dat de provincie zelf haar beleid opstelt en doorvoert. Tijdens bestuurlijk overleg is in 
januari 2007 al door de provincie aangegeven dat ze het inpassingsplan wil opstellen. Daarbij 
heeft het college geredeneerd dat de gemeente niet risicodragend wil deelnemen. De provincie 
zou het inpassingsplan opstellen. Vanaf 2007 sorteert de provincie daadwerkelijk voor op de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening. In hoofdstuk 10 van de Interim Structuurvisie "Brabant in 
Ontwikkeling (juni 2008) wordt klare wijn geschonken over het hoe en wat van dit bovenregionaal, 
innovatief, duurzaam en hoogwaardig project, de wijze waarop het gerealiseerd wordt en het 
kostenverhaal volgens de grondexploitatieparagraaf. De belangrijkste gemeentelijke inzet was en 
is gericht op het realisatie van het AFCWB binnen de gestelde randvoorwaarden. Het ruimtelijke 
ontwikkelingsinstrument waarmee dit moet plaatsvinden is geen doorslaggevend aspect, maar 
slechts een middel en daarom ook niet bepalend. 

In oktober 2008 wordt er overeenstemming bereikt over het ruimtelijk kader, de begrenzing en 
indeling van het AFCWB. In november 2008 stemt de stuurgroep met dit ruimtelijk kader in. Zoals 
onderstaande afbeeldingen tonen, voldoet het bereikte akkoord geheel aan de ruimtelijke 
randvoorwaarden van de gemeente Steenbergen. 
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In februari 2009 is de daadwerkelijke voorbereiding voor het opstellen van het inpassingsplan 
AFCWB gestart. In juli 2009 is het vooroverleg met overheden (waaronder Steenbergen) en 
instanties over het inpassingsplan gestart. In december van 2009 zal de provincie de 
vaststellingsprocedure starten door het ontwerp-inpassingsplan, het MER en het Exploitatieplan 



ter inzage te leggen en gelegenheid te bieden voor het indienen van zienswijzen. De formele 
vaststelling is gepland medio 2010. 

Het contractvormingsproces over de niet-ruimtelijke randvoorwaarden leidt nu tot de finale. In 
september 2009 is in de commissie GGEZ gesproken over het onderhandelingsresultaat tot dat 
moment. Op basis van de gemaakte opmerkingen is verder onderhandeld over de 
bestuursovereenkomst. Concreet gaat het over de volgende onderwerpen: 

1. Oostelijke ontsluiting Dinteloord. 
2. Regiobijdrage A4-Zuid. 
3. Geschillenregeling. 
4. Parkmanagement. 

Deze onderwerpen zijn uitputtend uitonderhandeld en hebben geleid tot het volgende 
eindresultaat: 

a De provincie stelt 300 extra woningen beschikbaar voor de ontwikkeling van het AFCWB 
als geheel met de mogelijkheid tot meer woningen als dat aantoonbaar nodig is -
daarnaast worden er 20 woningen in het kader van de Ruimte-voor-Ruimteregeling 
beschikbaar gesteld. 

• De huisvesting en opvang van EU-werknemers/tiideliike arbeidskrachten wordt regiobreed 
aangepakt - hiernaar en naar de sociaal maatschappelijke aspecten is onderzoek gedaan 
en er wordt door provincie en gemeente gewerkt aan regiobrede taakstelling en 
uniformering van huisvestingsbeleid voor deze specifieke doelgroep. 

• De gemeente Steenbergen voert een onderzoek uit naar de vrachtverkeersproblematiek 
in Dinteloord. Voorzover daaruit blijkt dat voor de ontsluiting of de verkeersroutering van 
en naar bedrijventerrein Dintelmond aanpassingen vereist zijn, zal de provincie 
bevorderen dat deze projecten voor cofinanciering in aanmerking komen. 

a Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de belangen van de gemeente Steenbergen 
en in het bijzonder met de door de gemeenteraad aangevoerde belangen in de vorm van 
het Algemeen Kader inpassingsplan AFCWB (raadsbesluit 24.9.2009) (tegengaan 
lichtemissie, landschappelijke inpassing, zuinig ruimtegebruik, EU werknemers); 

Q De provincie verleent in beginsel planologische medewerking aan project Dintelpark, mits 
er geen permanente woningen worden gebouwd; 

• De provincie maakt namens Steenbergen de regiobiidrage A4-Zuid (€ 3 min.) over aan het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat, de eerder hierover opgenomen voorbehouden en 
verrekeningsclausules zijn geschrapt. 

• De provincie draagt voor het gehele AFCWB de bijdrage natuurfonds aan Steenbergen af 
(€ 2,64 /m2 uitgeefbaar), hiervoor wenst ze wel dat de gemeente verklaart een 
substantieel deel van de bijdrage die rest, na aftrek van de aquaductbijdrage (€ 5 min.) te 
besteden aan de uitvoering van de Intentieverklaring Mark-Dintel-Vliet 2009-2013. 

• De provincie draagt voor de uitgeefbare gronden in het nieuwe specifieke 
agrofoodgerelateerde bedrijventerrein en in de vloeivelden de bijdrage bovenwijks aan 
Steenbergen af (€ 3,17 /m2 uitgeefbaar). 

Q Alle plankosten in en buiten het plangebied ten behoeve van het plangebied komen ten 
laste van de planexploitatie. 

• De ambtelijke en voorbereidingskosten worden door de provincie aan de gemeente 
vergoed. 

Q De gemeente Steenbergen houdt bij de uitvoering van het inpassingsplan rekening met 
de milieubelangen van Stampersgat. 

• Om de invoering van het AFCWB-concept en het duurzaam beheer daarvan te 
waarborgen, zal op het AFCWB-terrein parkmanagement plaatsvinden. Onder deze 
organisatievorm zullen het beheer en de exploitatie van collectieve voorzieningen, 
formulebeheer en -optimalisatie en bedrijfsdiensten en voorzieningen plaatsvinden. De 



gemeente neemt de eigendom over en draagt zorg voor het beheer en onderhoud van 
wegen, bermen en bijbehorende voorzieningen. Dit geldt niet voor waterberging en 
bijbehorende voorzieningen. 

Er zijn ook eisen waaraan niet tegemoet is gekomen: 
-/- De provincie acht zich niet verantwoordelijk voor het exploitatietekort Westland. 
-/- Er wordt geen bijdrage fonds bovenwijks betaald voor de hectaren glastuinbouw omdat 

deze kosten de grondprijs en dus de exploitatie teveel onder druk zetten. 
-/- Er wordt pertinent geen bijdrage in de onderhoudskosten over te nemen gemeentelijke 

openbare voorzieningen betaald. (Tegenover deze kosten staan nagenoeg kostendek
kende inkomsten voor wat betreft het specifiek bedrijventerrein, echter niet kostendek
kend voor het glastuinbouwdeel). 

NB: Voor de volledigheid moet worden vermeld dat project Den Baerend, een oorspronkelijke eis 
in de onderhandelingen over het AFCWB, eind 2005 - op verzoek van de initiatiefnemer- is 
gestaakt. 

Na een jarenlang traject van onderhandelingen ligt er nu een concept bestuursovereenkomst 
AFCWB die het resultaat beschrijft van het voor provincie en gemeente uiterst haalbaar gebleken 
resultaat. Een resultaat waar provincie en gemeente diep voor zijn gegaan, maar waar van de 
conclusie is dat er na een jarenlang proces voor beide partijen een resultaat is bereikt waarover 
we samen alleszins tevreden mogen zijn. 

Samenvattend mogen we blij zijn: 
1. met de keuze die Steenbergen gemaakt heeft door in te gaan op het aanbod om een 

AFCWB te willen ontvangen; 
2. met de komst van het AFCWB, een uit economisch oogpunt goede maar zeker ook 

belangrijke impuls voor Dinteloord, Steenbergen en de hele regio: verdergaande 
specialisatie en opbouw van kenniseconomie; 

3. dat er op basis van het Algemeen Kader bij het inpassingsplan zorgvuldig gekeken is en 
wordt naar de nadelige omgevingseffecten die op maar ook buiten het grondgebied van 
Steenbergen tot een minimum beperkt moeten worden; 

4. met het resultaat van de onderhandelingen. 

Actualisatie/nieuwe ontwikkelingen: 
a. onderzoek en rapportage door de Commissie Steenbergen, ingesteld door de 

Commissaris van de Koningin- rapport en conclusies zijn u bekend; 
b. Gedeputeerde Staten heeft schriftelijk en bij monde van gedeputeerde Van Heugten in de 

commissie AZ 10.2.2010 aangegeven dat er niet heronderhandeld wordt. 

4. Middelen 
Volgens de berekening van de provincie (tussenstand afdrachten Steenbergen 15.4.2009) 
vertegenwoordigt de overeenkomst voor Steenbergen een waarde van € 14,2 miljoen. Uw raad 
heeft op 17 april 2009 besloten om van dit bedrag € 5,= min. door te betalen aan Rijkswaterstaat 
voor de aanleg van het A4-aquaduct onder de Steenbergse Haven. Daarnaast neemt de provincie 
onze verplichting tot het betalen van € 3 min. voor de versnelde aanleg van de A4 over. Na 
ondertekening van de overeenkomst maakt de provincie de ambtelijke/voorbereidingskosten van 
€ 400.000,= over. Per saldo zal de overige € 5,8 min. in de looptijd van het inpassingsplan 
ontvangen worden, afhankelijk van de gronduitgifte. Gemiddeld betekent dit gedurende de looptijd 
van 10 jaar een bedrag van € 580.000= per jaar. In de overeenkomst is opgenomen dat bij 
aanvang van het bouwrijp te maken gebied per fase 20% van de in die fase betrokken bijdragen 



wordt overgemaakt. Vervolgens wordt per kwartaal (na verrekening van het voorschot) de 
ontvangen bijdrage op basis van de uitgegeven gronden doorbetaald. 

Om te voorkomen dat er op voorhand al claims op deze inkomsten worden gelegd, moet de 
impact van het AFCWB tegen de achtergrond van het gemeentelijk financieel beleid en beheer 
worden beschouwd. Binnen de bestaande plannings- en controlcyclus is de perspectiefnota daar 
naar tijd en inhoud bezien het meest geschikte instrument voor. Daarbij is het met inachtneming 
van de overeenkomst van belang dat de verplichting met betrekking tot de Intentieovereenkomst 
Mark-Dintel-Vliet als vaststaand feit wordt meegenomen. Naast te voorziene wijzigingen voor het 
wegenfonds en natuurfonds zullen ook andere aspecten met een financiële component in beeld 
moeten worden gebracht. 

5. Risico's 
Het niet tot stand komen van een overeenkomst heeft tot gevolg dat zowel: 

• de door de gemeente Steenbergen te betalen regiobijdrage van € 3 miljoen in de 
versnelde aanleg van de A4 als; 

o de door de gemeente Steenbergen verschuldigde bijdrage van € 5 miljoen in de 
realisering van een aquaduct (raadsbesluit 16 april 2009); 

niet kunnen worden gedekt uit middels de overeenkomst te genereren middelen. Deze financiële 
risico's zijn beide afgedekt door opname van de geldelijke gevolgen van deze risico's in de 
risicoreserve. 

6. Aanpak 
De overeenkomst zal pas worden afgesloten nadat de gemeenteraad zich met de inhoud akkoord 
verklaart. 

7. Voorstel 
In te stemmen met de concept-bestuursovereenkomst voor het Agro- en Foodcluster West-
Brabant. 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester. 

Heintjes MCM 



gemeente Steenbergen 
De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen, Welberg 

De raad der gemeente Steenbergen; 

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2009 

b e s l u i t : 

in te stemmen met de bestuursovereenkomst te sluiten met de provincie Noord-Brabant voor het 
Agrofood Cluster West-Brabant en daarbij vast te stellen dat: 

A. met artikel 15.2 (zie hieronder) is bedoeld dat de oostelijke ontsluiting van Dinteloord (zie 
plankaart 'notitie Noordflank' en projectkaarten 'gebiedsvisie Steenbergen') deel uitmaakt 
van de openbare ruimte en openbare infrastructurele werken en voorzieningen buiten het 
plangebied die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het plan; 

B. met artikel 15.4 (zie hieronder) is bedoeld dat de openbare ruimte en de openbare 
infrastructurele werken en voorzieningen na de realisering van het plan in handen komen 
van een organisatie voor parkmanagement en dat die welke niet in handen komen van 
een organisatie voor parkmanagement buiten het plangebied liggen en dat die zullen 
worden overgenomen tegen een betaling van € 1,-- aan elke ontwikkelaar. 

15.2 Het voorgaande artikellid geldt ook voor de verwerving en de herstructurering of aanleg van 
openbare ruimte en openbare infrastructurele werken en voorzieningen buiten het plangebied die 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het plan. 

15.4 Partijen gaan ervan uit dat de openbare ruimte en de openbare infrastructurele werken en 
voorzieningen na de realisering van het plan in handen komen van een organisatie voor 
parkmanagement. Voor zover dit niet het geval is neemt de gemeente de openbare ruimte en de 
openbare infrastructurele werken over tegen een betaling van € 1,-- aan elke ontwikkelaar. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad. 

Steenbergen, 25 februari 2010 
De raad voornoemd, 
de griffier, „ ^ de voorzitter, 


