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Onderwerp
Herijking 'Bod natuurnetwerk Regio West-Brabanť

Steenbergen; 7 december 2021

Aan de Raad,

Inleiding

In 2021 is de Landschapsvisie Agrofoodcluster (AFC) Nieuw Prinsenland opgesteld en is daarnaast 
de pilot voor zelfrealisatie, door agrariërs, van de ecologische verbindingszone (EVZ) Cruijslandse 
Kreken beëindigd. Dit heeft gevolgen voor de opgave voor de realisatie van EVZ-trajecten en 
vraagt om een herijking van de bestaande samenwerkingsovereenkomst 'Bod Natuurnetwerk 
Regio West-Brabanť in de gemeente Steenbergen, die op 11 april 2019 is ondertekend.

Achtergrond

Beschikbaar budget

In 2017 is door de gemeente C 700.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van EVZ-trajecten. 
Dit is op basis van ISVo subsidie en een verdeling van kosten van 400Zo voor het waterschap en 
6007o voor de gemeente.

Landschapsvisie Agrofoodcluster (AFC) Nieuw Prinsenland

Met het gereedkomen van de Landschapsvisie AFC heeft de gemeente Steenbergen aangegeven 
om vaart te willen zetten achter de realisatie van o.a. het sleutelproject "Route langs de 
Molenkreek''. De gemeente heeft in het Koepeloverleg AFC aangegeven om daarvoor geld uit het 
natuurfonds Nieuw Prinsenland vrij te maken.

Een integraal onderdeel van de (groene) gebiedsontwikkeling is de aanleg van de EVZ langs de 
Molenkreek. Realisatie van de EVZ Molenkreek vindt plaats vanuit het budget dat de gemeente 
beschikbaar heeft voor verwezenlijking van de Landschapsvisie AFC.

Cruijslandse Kreken fase 2

De samenwerkingsovereenkomst 'Cruijslandse Kreken en Smalle Beek' is op 19 november 2021 
door de stuurgroep beëindigd. Daarom hebben de gemeente en het waterschap besloten om ter 
afsluiting van de pilot, de reeds verworven gronden in te richten op traditionele wijze (de 
zogenaamde EVZ Cruijslandse Kreken fase 2). Om het aantal overeenkomsten te beperken is 
ervoor gekozen de afronding van de Cruijslandse Kreken fase 2 op te nemen in de herijking van

www.gemeente-steenbergen.nl



RD2100268

de samenwerkingsovereenkomst 'Bod natuurnetwerk Regio West-Brabanť in de gemeente 
Steenbergen.

Addendum

Voor de herijking van de EVZ-opgave is het uitgangspunt dat er geen extra budget nodig is voor 
de realisatie. Daarom is ervoor gekozen om het EVZ-tracé Breede Watergang-'t Vlietje in de 
programmering naar achteren te schuiven (tot na 2027). De realisatie van de Breede Watergang 
is bovendien minder prioritair op dit moment.

In het addendum worden de wijzigingen en aanvullingen van de bestaande 
samenwerkingsovereenkomst juridisch vastgelegd. De volgende EVZ-trajecten worden 
opgenomen in het addendum:

EVZ tracé Realisatie

Vliet-Ligne noord (Steenbergsche Haven en Ligne - omleiding langs AA/Reinierpolder) 2023-2024
Oudlandse watergang 2023-2027
Mariakreek 2024-2026
Vliet-Ligne Zuid (Ligne - omleiding langs Westlandse watergang) 2024-2026
Cruijslandse Kreken Fase 2 2022-2023
Molenkreek 2023-2027

Overwegingen

In de bestaande samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de 
projectorganisatie, verantwoordelijkheden en financiën. Alleen voor het EVZ-traject Molenkreek 
worden in het addendum afwijkende afspraken gemaakt. Voor dit traject zal de gemeente 
Steenbergen optreden als opdrachtgever.

Middelen

Voor verschillende EVZ-trajecten zijn voorheen via de begroting de onderstaande 
investeringskredieten voor de realisatie van de ecologische verbindingszones opgenomen en 
beschikbaar gesteld door de raad:

76570000 (2017): C 150.000 
76570014 (2018): C 200.000 
76570017 (2019): C 350.000

Het huidige saldo van deze kredieten per 25 november 2021 bedraagt C 684.536. Deze middelen 
zijn toereikend om de afgesproken EVZ-trajecten te dekken.

Aanvullend is overeengekomen dat het waterschap het EVZ-traject van de Molenkreek opneemt 
in de programmering tot 2027. In de perspectiefnota 2022 (pagina 47) is voorgesteld om van het 
beschikbare bedrag (2,46 miljoen) van de reserve economische ontwikkeling onderdeel 
natuurfonds, inclusief de toekomstige verkopen, C 2 miljoen te reserveren voor de 
landschapsontwikkeling in de omgeving van het AFC. De dekking voor de realisatie van de EVZ 
Molenkreek, welke een onderdeel vormt voor deze landschapsontwikkeling, vindt plaats uit het 
gereserveerde bedrag van 2 miljoen van de reserve economische ontwikkeling onderdeel 
natuurfonds.
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Risico's

Aan de ondertekening van het addendum zijn risico's verbonden. De risico's zijn laag. Het betreft 
een herijking van een reeds bestaande, ondertekende samenwerkingsovereenkomst. In de 
samenwerkingsovereenkomst is aangegeven dat bij veranderingen ten aanzien van subsidie en 
financiën de gemeente en het waterschap in overleg treden.

Communicatie/Aanpak

De ondertekening van het addendum vindt plaats op 16 december a.s. De externe communicatie 
omtrent de EVZ-opgave wordt verzorgd door het waterschap, in nauw overleg met de gemeente.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steej?mergen, J 
de secretaris, de burgemeester,
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