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We hebben kennis genomen van uw bovengenoemde brief. 

We ziin het kenneliik over 2 onderwerpen dus nog niet eens: 
1. het betaalmoment van de bijdragen natuurfonds en fonds bovenwijks; 
2. overdracht van openbare ruimte/voorzieningen om niet. 

Ad 1. 
Op dit punt doet u een tegenvoorstel om per fase bij aanvang van de werkzaamheden van het 
bouwrijpmaken 20% van de in de betrokken fase naar verwachting af te dragen bedragen over te 
maken. Hoewel deze systematiek niet overeenstemt met het Steenbergse grondbeleid willen we 
hierin meegaan, mits u instemt met ons voorstel over de overdracht van openbare 
ruimte/voorzieningen. 

Ad 2. 
Voor het toekomstig onderhoud en beheer van onder meer de openbare voorzieningen zijn wij 
primair een voorstander van parkmanagement waarbij de initiatiefnemers eigenaar en beheerder 
blijven van de openbare voorzieningen. Als daar onvoldoende basis voor is, stellen wij u voor de 
openbare voorzieningen alleen "om-niet" over te nemen mits -zoals u aangaf in uw 
bovengenoemde brief van 18.12.2008 - de hiervoor gebruikelijke afkoopsommen voor het plegen 
van onderhoud wordt betaald 6ri voor de glastuinbouw een "OZB-compenserende-
onderhoudsbijdrage" van € 0,35 per uitgeefbare hectare wordt afgedragen. Onze motivering 
hierbij is dat glasopstanden vrijgesteld zijn van onroerende zaakbelasting op grond van artikel 
220 d Gemeentewet waardoor er geen basis is om middelen te genereren voor toekomstig 
onderhoud. 

Als u met dit voorstel instemt, leggen we de hierop aan te passen concept-overeenkomst met 
het advies tot instemming voor aan de gemeenteraad. We vertrouwen op uw medewerking. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Ste 
de secretaris, 
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