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Geacht college, 

Steenbergen, 22 september 2009 

In vervolg op onze -nog niet beantwoorde- brief van 11.6.2009 melden we u dat de 
raadscommissie kennis heeft genomen van de concept bestuursovereenkomst. Tijdens het 
hierover gevoerde debat is er specifiek en diepgaand ingegaan op een groot aantal 
onderwerpen. Tenslotte bleven er 4 onderwerpen over die we in deze brief aan u nader aan de 
orde willen stellen: 

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

1. Oostelijke ontsluiting Dinteloord 
De gemeente Steenbergen voert op dit moment verkeerskundig onderzoek uit naar onder andere 
de vrachtverkeersproblematiek Dinteloord. Omdat juist het verkeersonderzoek de samenhang en 
gevolgen van elke keuze in beeld gaat brengen is er nog geen conclusie te trekken. Wel is 
duidelijk dat, reëel gezien, de tekst van de bestuursovereenkomst alleen kan worden aangevuld 
door een clausule over mogelijke medewerking provincie aan bereikbaarheid c.q. 
verkeersroutering bedrijventerrein Dintelmond. 

VOORSTEL: tekst bestuursovereenkomst aanvullen (zie tekstvoorstel) 

2. Regiobijdrage A4-Zuid 
De tekst over de regiobijdrage A4 (versnelde aanleg) is nagenoeg letterlijk overgenomen uit de 
onderliggende regio-overeenkomst. De 50%-clausule (...of als binnen vijf jaren na het 
onherroepelijk worden van het inpassingsplan minder dan 50% van de uitgeefbare gronden is 
uitgegeven...) is later door de provincie toegevoegd. In de commissie is gesproken over de twee 
ontbindende voorwaarden. Wat het planologisch voorbehoud betreft, is dit naar ons oordeel 
redelijk. Wat de 5 jaar termijn betreft, ligt (de beheersbaarheid van) het risico goeddeels in 
handen van de ontwikkelende partij. Evengoed gaat immers het 6e jaar de verkoop lopen en/of 
is er de ruimte om de grondprijzen te herzien. Het is daarom naar ons oordeel goed te billijken 
om dit risico bij de initiatiefnemers te houden en de overeenkomst hierop te herzien. 

VOORSTEL: tekst over 50%-clausule wissen 
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3. Geschillenregeling 
Er is door een raadsfractie op aangedrongen om geschillen voor de burgerlijke rechter voor te 
leggen. Dit strookt niet met de bestuurspraktijk c.q. de voorbeeldfunctie die overheden hebben 
om zaken in goede onderlinge verhoudingen en met oog voor eikaars belangen in der minne te 
regelen. 

Voorstel: tekst bestuursovereenkomst handhaven. 

4. Parkmanagement 
De raadscommissie gaf nadrukkelijk aan dat parkmanagement noodzakelijk is. In het Algemeen 
Kader* is al ingegaan op de relatie tussen parkmanagement en het AFC-concept waarin 
iedereen optimaal gebruik moet maken van reststromen en de hiervoor aan te leggen 
infrastructuur in fysieke, juridische en organisatorische zin. Daarnaast is parkmanagement van 
belang om evenwicht te brengen en te houden in het onderhoud en beheer van openbare 
voorzieningen en de financiering hiervan. Als mogelijke terugvaloptie kan er in de 
bestuursovereenkomst nog ruimte gelaten worden om openbare voorzieningen over te nemen 
mits hiervoor ook in de onderhoudsbijdragen wordt voorzien. 

VOORSTEL: tekst bestuursovereenkomst handhaven - bij de uitwerking nadrukkelijk inzetten op 
totaal parkmanagement. 

Wij stellen voor om de bestuursovereenkomst zoals in bijgaande tekstpassages is gemarkeerd 
aan te vullen dan wel te wijzigen. Graag vernemen we uw reactie op zeer korte termijn. 

* Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 24 september l.l. is het Algemeen Kader voor het 
inpassingsplan bekrachtigd. We gaan ervan uit, dat dit Algemeen Kader integraal of als bijlage 
toegevoegd, deel uitmaakt van de bestuursovereenkomst AFCWB. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van StéenBergen, 
de secretaris, _. de burgemeester, 
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concept bestuursovereenkomst m.b.t. de aandachtspunten uit de commissie grondgebied- en 
economische zaken(GGZEZ) 8.9.2009 

Oostelijke ontsluiting Dinteloord 
De gemeente Steenbergen streeft ernaar, mede op aandrang van de bewoners van Dinteloord, om het 
doorgaande vrachtverkeer uit de kern Dinteloord te weren.] Voor de integrale aanpak van de 
vrachtverkeersproblematiek in Dinteloord stelt de gemeente Steenbergen een verkeersonderzoek in. Voorzover 
daaruit blijkt dat er een provinciale rol te vervullen is bij de oplossing van de ontsluiting c.q. verkeersroutering van 
en naar bedrijventerrein Dintelmond te Heijningen, zal de provincie Noord-Brabant hieraan meewerken. 

Regiobijdrage A4-Zuid 
De provincie Noord-Brabant maakt de door de gemeente Steenbergen op basis van de 
Samenwerkingsovereenkomst Regiobijdrage A4-Zuid verschuldigde regiobijdrage voor de aanleg van de A4-Zuid, 
ter hoogte van € 3 miljoen, over aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, zodra het ministerie daarom 
verzoekt. Partijen beschouwen deze handeling als een bijdrage van de provincie aan het gemeentelijke fonds 
bovenwijkse voorzieningen. 

Als de ontwikkeling van het AFCWB niet doorgaat als gevolg van planologische besluitvorming (TEKST WISSEN -
>of als binnen vijfjaren na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan minder dan 50% van de uitgeefbare 
gronden is uitgegeven)zal daarover op initiatief van de provincie Noord-Brabant nader bestuurlijk overleg worden 
gevoerd waarbij naar alle redelijkheid en billijkheid er een gezamenlijke inspanningsplicht is om tot een voor alle 
partijen financieel aanvaardbare oplossing te komen. 

Plankosten en overdracht van openbare ruimte/voorzieningen 
De verwerving en de herstructurering of aanleg van openbare ruimte en openbare infrastructurele werken en 
voorzieningen in het plangebied, vinden plaats voor rekening van de planexploitatie. 

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. 

De gemeente Steenbergen werkt mee aan de inbreng van de benodigde gronden, tegen taxatiewaarde. 

TOELICHTING: 
De in geel gemarkeerde tekstdelen geven de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke 
raadsvoorstel aan. 
Het B H gemarkeerde tekstdeel is het voorstel van Steenbergen zoals aangegeven in de brief aan GS van 
11.6.2009, waarbij expliciet op volledig parkmanagement moet worden ingezet. 
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De raad der gemeente Steenbergen; 

in behandeling genomen het voorstel van het presidium d.d. 18 augustus 2009 

Gelet op het amendement van de gemeenteraad van Steenbergen van 6 november 2008 waarin 
is aangegeven dat de raad een algemeen kader stelt voor het inpassingsplan van het 
Agrofoodcluster West-Brabant (AFCWB) 

b e s l u i t : 

het op 21 juli 2009 buiten de openbaarheid vooraf vastgestelde Algemeen Kader voor het 
inpassingsplan van het Agrofoodcluster West-Brabant formeel vast te stellen: 

ALGEMEEN - HET AFCWB IS EEN UNIEK EN HOOGWAARDIG PROJECT: 
Het Agrofoodcluster West-Brabant, het AFCWB, is al een begrip voordat het gerealiseerd is. Er 
zijn grote verwachtingen op het gebied van duurzaamheid, synergie, symbiose en innovatie voor 
dit cluster van bedrijven in de voedselproductie en verwerking. De gemeenteraad van 
Steenbergen wil dat de initiatiefnemers of de toekomstige parkmanagementorganisatie jaarlijks 
openbaar verslag doen aan de gemeenteraad en de omgeving over de bereikte resultaten op 
deze onderwerpen. Daarvoor dient in de toelichting van het inpassingsplan een toetsbare 
doelstelling (SMART) te worden opgenomen inclusief de jaarlijkse verslaglegging aan gemeente 
en omgeving. 

LICHTEMISSIE: 
Het past een hoogwaardige projectlocatie om een hoge norm te eisen waar het gaat om 
beperking van de lichthinder. Een zij-afscherming van 100% is al gangbaar. De toekomstige norm 
van 98% bovenafdekking is dan ook nu al redelijk. Gelet op de handhaafbaarheid is dit het gehele 
jaar door 24 uur per dag de norm. Deze verwachting is eerder uitgesproken naar de omgeving. 
Dit mag de omgeving van een hoogwaardig project verwachten. Hiervoor dient een specifieke 
regeling in het inpassingsplan te worden opgenomen. 

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING 
De strikte ruimtelijke eis van de gemeenteraad dwingt tot compacte planning. De gemeenteraad 
realiseert zich dat het landschappelijk ontwerp ook binnen deze beperking ontworpen is. Het 
gekozen concept van forten en dijken is passend in de omgeving. Van een hoogwaardig project 
als het AFCWB wordt een hoogwaardige inpassing in het landschap maar ook een hoogwaardige 
beeldkwaliteit aan bebouwing verwacht. Dit geldt voor de bedrijfsbebouwing van het specifieke 
bedrijventerrein en de bedrijfsgebouwen bij de kassen. 

BEELDKWALITEIT GEBOUWDE OMGEVING 
Er moet een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld waarbij specifiek hoge kwaliteitseisen aan de 
van de weg zichtbare gebouwen worden gesteld. Het vooraf duidelijke hoge kwaliteitseisen 
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stellen draagt bij aan een duurzame hoogwaardige architectonische uitstraling. Deze 
kwaliteitseisen gelden zowel voor het agrofoodgerelateerde bedrijventerrein als voor de 
projectlocatie voor glastuinbouw. Ook en juist daar moet voorkomen dat er een allegaartje van 
silo's, schuren, bassins ontstaat. 

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE HUISVESTING EU-WERKNEMERS 
De sociaal maatschappelijk aanvaardbare huisvesting van tijdelijke EU-werknemers is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie, TOM en gemeente. De huisvestingsbehoefte 
moet regiobreed worden aangepakt. Het in opdracht van de TOM uitgevoerde onderzoek (door 
4e jaars HAS-studenten) is hier een basisdocument voor. Er moet door provincie, TOM en 
gemeente Steenbergen gestreefd worden naar een gezamenlijk en taakstellend regionaal beleid 
op dit onderwerp. 

NULMETING BODEM EN WATER 
Er moet voor het gehele gebied onderzoek naar de gesteldheid van bodem en grondwater 
gedaan worden volgens de NEN 5740 norm. 

PARKMANAGEMENT 
Parkmanagement is feitelijk de enig juiste keuze om van de start af aan te zorgen dat het AFCWB 
qua boven- en ondergrondse infrastructuur duurzaam wordt ingericht met optimale 
symbiosemogelijkheden. Daarnaast biedt parkmanagement de beste oplossing om onderhouds-
en beheerskosten van de infrastructuur om te slaan op de gebruikers en/of ondernemers in het 
AFCWB. 

BESTUURSOVEREENKOMST 
Op 1 punt na is er overeenstemming tussen provincie en gemeente (onder voorbehoud van 
instemming door de gemeenteraad). Er is nog geen overeenstemming over de overdracht van 
openbare voorzieningen en daaraan verbonden afkoopsommen voor toekomstig onderhoud. De 
provincie streeft ernaar om in augustus/september overeenkomsten af te sluiten. Dit moet mede 
in relatie tot het onderwerp PARKMANAGEMENT gezien worden. Er ligt ook een relatie met DE 
HOORPLICHT GEMEENTERAAD. 

HOORPLICHT GEMEENTERAAD (ART. 3.26 Wro) 
Gedeputeerde Staten heeft in haar brief van 06.07.2009 gevraagd naar de mening van de 
gemeenteraad over het voornemen om een inpassingsplan vast te stellen. GS wil die reactie zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1.10.2009 ontvangen. Het is te prefereren om deze reactie 
kenbaar te maken nadat er op alle punten overeenstemming is en dit dus te koppelen aan de 
besluitvorming over de bestuursovereenkomst. 

Steenbergen, 24 september 2009 
Daraad voornoemd, 
dé briffïer, 


