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Onderwerp
besteding bijdragen AFC Nieuw Prinsenland

Steenbergen, 16 april 2019

Aan de Raad,

Bij de ontwikkeling van AFC Nieuw Prinsenland is een bestuursovereenkomst met de provincie 
Noord-Brabant van toepassing. Tijdens de economische crisis zijn de betalingen tijdelijk gestaakt 
en is er gesproken over afzien van de betalingen dan wel het herinvesteren in het gebied. Een 
ander punt dat speelt is dat de provincie zich niet verplicht acht om de kosten van aanpassing van 
de bestaande wegen in het gebied (Kreekweg en Noordzeedijk) op zich te nemen.

De financiële stand van zaken van de bijdragen is:

Ontvangen tot nu 
Bijdrage natuurfonds 
Bijdrage fonds bovenwijks
Totaal

Nog te ontvangen (circa)
Waarvan bijdrage natuurfonds C 2.772.000
Waarvan bijdrage fonds bovenwijks______________________ g 1.268.000_______________
Totaal (circa) ^ 4.000.000

Totaal aan bijdragen (circa)
Bijdrage natuurfonds 
Bijdrage fonds bovenwijks
Totaal aan bijdragen (circa)

Tijdens bestuurlijk overleg met de provincie, de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij, de 
Suikerllnie en onze gemeente is besloten om deze kwesties af te ronden. Daarbij is aangegeven 
dat de gemeente de gelden uit het natuurfonds (na aftrek van de 5 miljoen die voor het aquaduct 
is besteed) in hoofdzaak in de omgeving van het AFC wil besteden. De aanleg van de EVZ 
Molenkreek zal hiervoor naar voren gehaald worden. De provincie heeft toegezegd hierin te gaan 
faciliteren in personele inzet qua proces en ontwerp maar ook in zo efficiënt mogelijke benutting 
van subsidies. Dit geldt ook voor de realisatie van een uitzichtpunt in het gebied, waarvoor de 
provincie de inzet van een landschapsarchitect aanbiedt. Beide ontwerpopgaven zullen in 
samenspraak met de omgeving uitgewerkt worden. De besteding van deze middelen past binnen 
de bestemming van de reserve waarin de middelen gestort zijn.

C 8.200.000
_______________ Ç 1.700.000_______________

C 9.900.000

C 5.478.879
C 454.942

C 5.900.000
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Wat de bovenwijkse bijdragen betreft, is afgesproken dat de gemeente deze bedragen in eerste 
instantie aanwendt voor de kosten van herinrichting van de Noordzeedijk en Kreekweg. De kosten 
hiervan zijn grofweg op circa C 1.5 mln geraamd. We hebben bij dit onderdeeluiteraard het 
voorbehoud gemaakt dat u als gemeenteraad het budgetrecht heeft. We willen dit bedrag in de 
perspectiefnota opnemen en daarover een besluit nemen zodat we in 2019 de voorbereidingen 
kunnen treffen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van^teenberg/n,
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