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gemeente Steenbergen

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
duurzaamheidsverslag 2020 en landschapsvisie AFC Nieuw Prinsenland

Steenbergen; 17 augustus 2021 

Aan de Raad,

Tijdens het Koepeloverleg AFC Nieuw Prinsenland van 13 juli 2021 is het Duurzaamheidsverslag 2020 
vastgesteld en is de landschapsvisie AFC Nieuw Prinsenland opgeleverd. In deze raadsmededeling gaan 
we nader in op deze twee documenten en het vervolgproces.

Achtergrond
Duurzaamheidsverslag
In 2009 heeft de gemeenteraad het Algemeen kader voor het inpassingsplan AFC West-Brabant 
vastgesteld. Een onderdeel van hiervan betrof het jaarlijkse verslag van de bereikte resultaten op het 
gebied van duurzaamheid. Tijdens het Koepeloverleg AFC Nieuw Prinsenland van 13 juli 2021 is het 
Duurzaamheidsverslag 2020 vastgesteld.

Landschapsvisie AFC Nieuw Prinsenland
Op basis van de bestuursafspraak met de provincie (30 januari 2019 -raadsmededeling 16 april 2019) 
is afgesproken dat er in brede participatie een landschapsvisie zou worden opgesteld voor de omgeving 
van Nieuw Prinsenland. FHet opstellen en later uitvoeren van de landschapsvisie vormt daar een 
belangrijk deel van, niet in de laatste plaats voor de omgeving.
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De Landschapsvisie is een inspiratiedocument, waarin een samenhangend landschappelijk raamwerk 
wordt geschetst voor het gebied. Hierbij worden een drietal sleutelprojecten benoemd. De visie is een 
ambitiedocument. De exacte uitwerking, locatie van de ingrepen en prioritering/fasering dienen nader 
bepaald te worden. Als volgende stap in het proces is in het Koepeloverleg van 13 juli 2021 een 
kwartiermakersteam samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Waterpoort/PNB, Brabants 
Landschap en Waterschap Brabantse Delta. Zij hebben de opdracht gekregen om een verkenning uit te 
voeren naar een samenhangend pakket van haalbare en betaalbare opties voor realisatie van de 
sleutelprojecten en resterende maatregelen uit de Landschapsvisie AFC NP. Daarnaast is het 
kwartiermakersteam gevraagd te adviseren over de opzet van een organisatiestructuur, die een 
voortvárende aanpak van de realisatie van de sleutelprojecten mogelijk maakt, maar ook de kwaliteit 
en samenhang van het geheel aan maatregelen en deelprojecten bewaakt en borgt. Eind 2021/begin 
2022 levert dit team haar rapport en bevindingen op aan het Koepeloverleg en zal de leden (waaronder 
gemeente Steenbergen) aanbevelingen voor het vervolg doen. Op basis van die voorstellen, zullen we 
de gezamenlijke uitvoering gaan voorbereiden. Het samen doen is van belang voor de uiteindelijke 
landschappelijke samenhang maar ook om optimaal gebruik van expertise en subsidiemogelijkheden 
te kunnen maken.

Duurzaamheidsverslag
Naast de tot 2020 gerealiseerde duurzaamheidsprestaties worden ook toekomstige kansen en 
mogelijkheden benoemd zoals een restwarmte en C02netwerk en het terugwinnen van meststoffen 
uit spuiwater van de glastuinbouw. Het verslag sluit af met een duurzaamheidsverslag in cijfers.

Bij deze raadsmededeling treft u het Duurzaamheidsverslag 2020 en de landschapsvisie AFC Nieuw 
Prinsenland aan.

Hoogachtend, į
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
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