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Beantwoording Art 40 vragen - A-21387

Geachte heer Gommeren,
Wij hebben op 10 november 2021 artikel 40 vragen van u ontvangen over mogelijke
problemen met de subsidiebijdragen vanuit de provincie voor Landschappen van
Allure. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Inleiding
Het project West-Brabantse Waterlinie maakt onderdeel uit van het provinciale
subsidieprogramma Landschappen van Allure. De gemeente Steenbergen is de
penvoerder van het project. Dit houdt in dat wij verantwoordelijk zijn voor de
financiële afwikkeling en verantwoording van het project naar de provincie, maar ook
naar de partners. De originele deadline van het project lag in 2017. De einddatum is
om verschillende redenen meerdere malen uitgesteld. Op dit moment staat de
einddatum voor de afgesproken prestaties op 31 december 2021. De deadline voor de
financiële verantwoording ligt nu op 1 juli 2022. Inmiddels is gebleken dat ook deze
deadline voor de gemeente Bergen op Zoom niet haalbaar is. Zij heeft dan nog niet
alle afgesproken prestaties geleverd. Daardoor is een deel van de door haar
ingecalculeerde subsidie nog niet zeker. Omdat het in ieders belang is dat alle
prestaties worden geleverd, zal opnieuw uitstel worden aangevraagd bij de provincie.
Na afronding van de prestaties zal een (financiële) eindrapportage worden
aangeleverd door de penvoerder, in dit geval dus de gemeente Steenbergen.

Beantwoording
Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen onze
reactie daarop.
Vraag 1: Kunt u aangeven welke projecten er binnen de gemeente Steenbergen binnen
het Landschappen van Allure programma vallen en welke wel en niet gerealiseerd zijn?
Reactie: Binnen de gemeente Steenbergen vallen de volgende deelprojecten binnen
het Landschappen van Allure programma: Benedensas, Fort Henricus, recreatieve
poort Steenbergen (haven) en publieksvoorzieningen in de Cruijslandse Kreken (o.a.
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vissteigers, vogelkijkhut Roode Weel en eiland Blauwe Sluis). Al deze projecten zijn
afgerond.
Vraag 2: Kunt u aangeven in hoeverre deze projecten indien ze nog niet gerealiseerd
zijn binnen de uitgestelde tijdslimiet nog wel gerealiseerd kunnen worden?
Reactie: Er zijn geen deelprojecten binnen de gemeente Steenbergen die niet zijn
gerealiseerd.
Vraag 3: Kunt u een kostenoverzicht geven per project over de geïnvesteerde
bedragen met een uitsplitsing naar eigen investering ( gemeente Steenbergen ) en
gesubsidieerd gedeelte?
Reactie: Op dit moment leggen we de laatste hand aan de controle van het
projectdossier. Daarin worden de laatste wijzigingen, betalingsverzoeken en
uitbetalingen van en aan partners meegenomen. Deze wijzigingen zijn eind 2021
volledig verwerkt. Zodra wij het projectdossier hebben afgerond, delen wij de
gevraagde informatie met u naar aanleiding van de eindrapportage aan de provincie
Vraag 4: Hoeveel heeft de gemeente Steenbergen reeds ontvangen van deze
toegezegde subsidiebijdragen?
Reactie: De gemeente Steenbergen heeft als penvoerder een subsidievoorschot
ontvangen voor alle deelprojecten, waaronder ook de deelprojecten in Steenbergen.
De verdeling en toewijzing van deze subsidie moet aan de hand van de geleverde
prestaties worden bepaald. Dit is onderdeel van de controle van het projectdossier.
Zodra wij het projectdossier hebben afgerond, delen wij de gevraagde informatie met
u naar aanleiding van de eindrapportage aan de provincie
Vraag 5: Klopt het dat wanneer we de projecten niet op tijd afronden we de tot dan toe
gemaakte subsidiabele kosten zelf moeten betalen?
Reactie: Het Steenbergse deel is al gerealiseerd. Momenteel leggen we de laatste hand
aan de onderbouwingen in het projectdossier. Steenbergen is echter ook penvoerder
voor het gehele project met meerdere deelnemers. Onduidelijk is nog wat de impact
op het geheel is als de partners niet al hun verplichtingen nakomen. Hierover zijn en
blijven we in gesprek met zowel de partners í
rovincie.
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