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Steenbergen, 21 oktober 2009 

Advies: 
- standpunt bepalen zoals voorgesteld in bijgaand MEMO 
- stukken toevoegen aan het vertrouwelijk ter inzage liggend dossier voor raadsleden 

1. Inleiding 
Op 27.10.2009 zijn diverse overleggen gepland voor de bestuursovereenkomst AFCWB 

2. Achtergrond 
zie bijgaand MEMO 

3. Overwegingen 
zie bijgaand MEMO 

4. Middelen 
p.m. 

5. Risico's 
p.m. 

6. Aanpak 
p.m. 

7. Advies 
- standpunt bepalen zoals voorgesteld in bijgaand MEMO 
- stukken toevoegen aan het vertrouwelijk ter inzage liggend dossier voor raadsleden 
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College van burgemeester en wethouders 
Kees Kerstens 
Projectbureau 
21.9.2009 
Standpuntbepaling overleg bestuursovereenkomst AFCWB 
27.10.2009 

Geacht college, 

In uw brieven van 11.6.2009 en 01.10.2009 heeft u uw standpunt over de openstaande zaken in de 
bestuursovereenkomst beschreven. Per mail is hierop (14.10.2009 ambtelijk) gereageerd door de 
provincie Noord-Brabant. 

Met de projectgroepleden (de heren K. v.d. Reest en G. Bosnians) is deze reactie bekeken en 
becommentarieerd. Het resultaat daarvan treft u hieronder aan. Per onderwerp is het ambtelijk 
voorstel cursief gedrukt. 

ONDERHOUDSKOSTEN WEGEN GLASTUINBOUWGEBIED: 
Het uitgangspunt is en moet vooral gericht zijn op totaal parkmanagement; 

- Als tweede beste optie is de berekende € 1,4 min voor het glastuinbouwgebied reëel (de 
kosten voor het specifiek bedrijvengedeelte kunnen in beginsel uit OZB-opbrengsten 
gedekt worden), mits aangetoond wordt dat de er feitelijk sprake is van een kleibodem. Wij 
gaan uit van de gegevens van de bodemkaart (klei-veen) en conclusies van diepere 
sonderingen ten opzichte van de nu steekproefsgewijs oppervlakkig uitgevoerde 
sonderingen. De kosten voor wegonderhoud bij een klei-veenbodem dienen ten opzichte 
van een kleibodem met een factor 1,4 vermenigvuldigd te worden. We hebben naast een 
extra statische belasting in verband met de aanleg van de wegen ook te maken met een 
hoge dynamische belasting ten gevolge van vrachtverkeer! Door grondophogingen bij 
dijkkruisingen zijn ten gevolge van de slappe klei-veen bodem extra zettingen te 
verwachten. De twijfel/discussie op dit punt is wel praktisch op te lossen door het 
uiteindelijke wegontwerp en -constructie te baseren op nader hierop uit te voeren 
onderzoek. Het wegontwerp moet uiteindelijk technisch getoetst en goedgekeurd worden 
door de gemeente. 

De voorgestelde 0,85 of 0,9 min. is niet toereikend om in de toekomstige onderhoudskosten te 
voorzien. 

Voorstel: NIET AKKOORD GAAN - inzetten op totaal parkmanagement in 
glastuinbouwgedeelte. 



ONTSLUITING DINTELMOND 
Wij stellen de volgende tekst voor: "Voor de integrale aanpak van de 
vrachtverkeersproblematiek in Dinteloord stelt de gemeente Steenbergen een 
verkeersonderzoek in. Voorzover daaruit blijkt dat voor de ontsluiting of de verkeersroutering 
van en naar bedrijventerrein Dintelmond aanpassingen vereist zijn, kan de gemeente projecten 
indienen bij de provincie via het GGA Westelijk Noord-Brabant, met inachtneming van de 
provinciale co-financieringsregeling Verkeer en Vervoer." 
Voorstel: AKKOORD GAAN 

REGIOBIJDRAGE A4-Zuid 
Het is jammer dat de provincie hier niet in meegaat. Er zit in het het artikel nog voldoende 
ruimte om in redelijkheid en billijkheid binnen de mogelijkheden van partijen tot een 
afspraak/kostenverdeling te komen. 
Voorstel: AKKOORD GAAN 

WEGENOVERDRACHT AAN ONTWIKKELAARS TEGEN TAXATIEWAARDE 
Vreemd genoeg komt de provincie terug op de eerder gemaakte afspraak die al onbetwist in de 
concept-bestuursovereenkomst is opgenomen: "...De gemeente werkt mee aan de inbreng van 
de benodigde gronden, tegen taxatiewaarde...". 
In de ambtelijke reactie gaat de provincie nu enkel en alleen uit van een opmerking van de 
adviseur van de planinitiatiefhemers die stelt dat het ongebruikelijk is om gronden tegen 
taxatiewaarde in te brengen. Wij zien dit anders en stellen dat de inbrengwaarde van gronden 
volgens afdeling 6.4 Wro (grondexploitatie) en de artikelen 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het Bro 
tegen de werkelijke waarde in het economisch verkeer moet worden bepaald (tegen 
taxatiewaarde dus). Dit is niet alleen als zodanig in het gemeentelijk grondbeleid opgenomen, 
maar zou anders ook indruisen tegen de Europese mededingingsregels (staatsteunregels). 
Aangezien de projectlocatie als een geheel wordt gezien moet worden uitgegaan van de 
complexwaarde, (wat ook past bij de voor het inpassingsplan gekozen planfiguur: een globaal 
eindplan). De onteigeningsrechter zal ook op deze basis handelen bij de waardestelling van in 
te brengen gronden. 

Voorstel: NIET AKKOORD GAAN- uitgaan van taxatiewaarde 

ENKELE BELANGRIJKE BEPALINGEN VAN PRAKTISCHE AARD 
Over planschade en exploitatieplan/uitvoering en herziening moeten nog wel bepalingen 
worden opgenomen. Provincie heeft aangegeven dat zij hiervoor verantwoordelijk blijven. 
Hierover wordt nog een tekstvoorstel gedaan. 

Voorstel: afwachten tekstvoorstel 

voorstel college: 
Instemmen met de cursief gedrukte voorstellen per onderdeel 

Hoogachtend, / ^ ^ 
Kees Kerstens ( s-~—"> 
Projectleider AFCWB^ 
Gemeente Steenbergen r^C 



Kerstens, K. (gemeente Steenbergen) 

Van: M.A. (Marcel) van Uden [MAUden@brabant.nl] 
Verzonden: woensdag 14 oktober 2009 23:17 
Aan: Kerstens, K. (gemeente Steenbergen) 
Onderwerp: Bestuursovereenkomst 

Dag Kees, 

Zoals afgesproken het een en ander over de BO: 

ONDERHOUDSKOSTEN WEGEN GLASTUINBOUWGEBIED 
1) In de berekening wegenonderhoudsafkoopsom volgens het IPO-model zit 
onderhoud wegmeubilair en bermonderhoud. Riolering zit er niet in. We 
hebben het hier alleen over het glastuinbouwgebied, dus jullie cijfers 
volgend over 16 x € 615,- = € 9.840 per jaar voor riolering. Wanneer we 
dat op "eewigdurende afkoop" zetten moet het bedrag worden 
vermenigvuldigd met 22,22, dat wordt dan Euro 218.645 in totaal. 

2) Hiermee zou de totale afkoopsom uitkomen op afgerond Euro 1,2 + 0,2 = 
1,4 miljoen. 

3) In de praktijk maakt de provincie bij een wegoverdracht lang niet 
altijd gebruik van de IPO-formule. Soms wordt volstaan met oplevering 
van infra van prima kwaliteit plus de kosten voor eenmalig groot 
onderhoud. Die komen in dit geval uit op een bedrag ergens tussen Euro 
300.000 en 400.000. 

4) Wij gaan Paul Rupp voorstellen om in het bestuurlijk overleg van 27 
oktober a.s. aan te koersen op het midden tussen beide bedragen, dit wil 
zeggen Euro 850.000 of 900.000. Zowel Steenbergen als de TOM zullen op 
dit punt water bij de wijn moeten doen. 

5) De bodemfactor heb ik opnieuw nagevraagd en het antwoord is: die is 
juist bepaald in dit geval; dat er onder het zand veen zit is bekend; 
onze infra-afdeling heeft de bodemrapporten gezien. 

ONTSLUITING DINTELMOND 
Wij stellen de volgende tekst voor: 
"Voor de integrale aanpak van de vrachtverkeersproblematiek in 
Dinteloord stelt de gemeente Steenbergen een verkeersonderzoek in. 
Voorzover daaruit blijkt dat voor de ontsluiting of de verkeersroutering 
van en naar bedrijventerrein Dintelmond aanpassingen vereist zijn, kan 
de gemeente projecten indienen bij de provincie via het GGA Westelijk 
Noord-Brabant, met inachtneming van de provinciale 
Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer." 

Le 

REGIOBIJDRAGE A4-Zuid 
Zoals besproken gaan wij niet akkoord met wissen van het " 50%" gedeelte 
van de tekst. 

WEGENOVERDRACHT AAN ONTWIKKELAARS TEGEN TAXATIEWAARDE 
Het is heel ongebruikelijk dit te doen, zo adviseert Arcadis ons, als 
het al ooit gebeurt. Gaan jullie bij overname van de nieuwe wegen 
betalen aan de ontwikkelaars? 

PLANSCHADE 
Het planschaderapport van Arcadis is vandaag bij mij ingekomen. Ik stel 
mij voor dat jullie er kennis van krijgen tegelijk met het 
exploitatieplan, dat op zijn vroegst op 30 oktober gereed is. 

EXPLOITATIEPLAN: UITVOERING EN HERZIENING 
De uitvoering van het exploitatieplan (toetsing bouwvergunning, 
eventueel innen van bijdragen) is bevoegdheid van B&W; de herziening 
(tenminste jaarlijks) hoort GS te doen. Provincie en gemeente moeten dit 
onderling goed afstemmen en ik zal hiervoor nog een tekstvoorstel doen, 
op te nemen in de bestuursovereenkomst. 

mailto:MAUden@brabant.nl


WAT NA VERLOOP VAN 10 JAAR MET EXPLOITATIEPLAN? 
PM, ga ik nog uitzoeken. 

groet, Marcel 

mr. M.A. (Marcel) van Uden 
Ontwikkelingsmaatschappijen 
Revitalisering Landelijk Gebied (RLG) 
Bureau Vastgoed 

Provincie Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC 's-Hertogenbosch 

tel. 073 - 681 24 36. 
e-mail: mauden@brabant.nl 
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