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Aan de Raad,

Zoals u weet is de gemeente Steenbergen penvoerder van het project West-Brabantse Waterlinie.
Dit project maakt onderdeel uit van het subsidieprogramma 'Landschappen van Allure'. De 
einddatum voor dit project is - na verschillende verlengingen - vastgesteld op 31 december 2019.

In 2019 is gebleken dat ondanks de herhaalde verlengingen enkele belangrijke projectonderdelen 
(Waterspeelplaats, Buitengracht Fort de Roovere en Fietspad door 't Laag) niet voor de einddatum 
van 31 december 2019 konden worden afgerond. De redenen daarvoor liggen met name in de 
vergunningsprocedures.

Vanuit het penvoerderschap streven wij naar een zo volledig mogelijke realisatie van de 
prestatieafspraken die in 2014 met de Provincie zijn gemaakt. Daarbij houden we ook 
recreatieve/educatieve waarde en de verbindingen tussen verschillende delen van de West- 
Brabantse Waterlinie in het oog. Vanuit die optiek hebben wij met de gemeente Bergen op Zoom 
overlegd over de niet afgeronde projecten. De conclusie was en is dat deze projecten zo belangrijk 
zijn voor het totaal van de West-Brabantse Waterlinie dat het niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren 
daarvan afbreuk doet aan de belevingswaarde van de totale linie.

Op grond van het overleg met de gemeente Bergen op Zoom is een verder uitstel van de einddatum 
van het project West-Brabantse Waterlinie bij de Provincie aangevraagd. Met een termijn waarvan 
we nu met grote zekerheid kunnen zeggen dat dan de genoemde deelproject ook daadwerkelijk zijn 
afgerond. De Provincie heeft ingestemd met een opschorting van de einddatum van dit project tot 
31 december 2021.

De consequentie van dit verleende uitstel is dat een aantal partners die hun prestaties wel voor 31 
december 2019 hebben gerealiseerd niet in 2020 (zoals de afspraak was) een definitieve financiële 
afrekening kunnen verwachten. Dit kan pas na definitieve goedkeuring van het project door de 
Provincie na afronding. Wanneer daaraan bij hen behoefte bestaat worden met hen alternatieve 
afspraken gemaakt over de afrekening van hun prestatie.
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Wij verwachten u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over de status van het 
project West-Brabantse Waterlinie. Wij informeren u eind 2020 over de dan actuele stand van zaken 
van dit project.

Hoogachtend, ^------
burgemeester en wethouders van Steenbergen] 
de secretaris, de burgemeester,

M.J^pf dejongh, RA elt, MBA
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