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Steenbergen, 31 januari 2023

onderwerp Artikel-40 vragen n.a.v. persbericht'Zonneveld NVS
voorlopig van de baan'. VERZONDEN 0 2 FEB. 2023

Geachte heer van der Wegen ,

U heeft schriftelijk vragen gesteld n.a.v. persbericht 'Zonneveld NVS voorlopig van 
de baan'. Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u 
meteen ons antwoord daarop.

In de Steenbergse Courant van 23-12-2022 konden wij lezen: "Zonneveld NVS 
voorlopig van de baan". Ondanks dat het een collegebesluit is geweest om de 
Coöperatieve Vereniging Duurzaam Steenbergen te ondersteunen met een lening 
van C 400.000,00, is het dus wel uw gemeenteraad die geen wensen en 
bedenkingen maakte omtrent dit besluit. Toch moet deze zelfde gemeenteraad uit 
de lokale krant vernemen dat dit project voorlopig niet doorgaat.

Vraag: Vindt het college het niet gepaster dat eerst uw gemeenteraad hiervan op de 
hoogte was gesteld?
Antwoord:
Klopt, dat was ook de bedoeling. Het persbericht van de Coöperatieve Vereniging 
Duurzaam Steenbergen is verschenen tijdens het kerstreces van het college. Wij 
konden u dus niet eerder infomeren hierover.

Vraag: Is het bedrag van C 400.000,00 reeds uitgekeerd aan de Coöperatieve Vereniging 
Duurzaam Steenbergen?
Antwoord:
Nee. Het bedrag is niet uitgekeerd. Er was nog geen definitieve 
leningsovereenkomst tussen de gemeente Steenbergen en Duurzaam 
Steenbergen.

Vraag: Indien het bedrag van f 400.000,00 wél is uitgekeerd aan de Coöperatieve 
Vereniging Duurzaam Steenbergen, is dit in één betaling of in meerdere betalingen 
uitgekeerd?
Niet van toepassing.
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Vraag: Indíén het bedrag van C 400.000,00, of een deel ervan, wél is uitgekeerd aan de 
Coöperatieve Vereniging Duurzaam Steenbergen, wordt dit dan nu weer geheel terug 
gestort van de Coöperatie naar de gemeente?
Niet van toepassing.

Vraag: Is deze uitstel tevens afstel van dit plan? Graag hier de visie over van het college. 
Antwoord:
Wat het college betreft is dit een afstel van dit plan. We hebben een brief van 
Duurzaam Steenbergen ontvangen waaruit blijkt dat bij de verdere uitwerking van 
deze business case de liquiditeit van de Coöperatie in de eerste járen van de 
exploitatie van de zonneweide onvoldoende is om aan haar verplichtingen te 
kunnen voldoen. Het bestuur van de Coöperatie vindt het in deze situatie 
onverantwoord de realisatie van de zonneweide in Nieuw-Vossemeer door te 
zetten.
Wel is er in januari 2023 een verzoek gekomen van het bestuur van de Coöperatie 
om de bestaande gemeentelijke garantiestelling van C 30.000 aan de Rabobank te 
verlengen met een jaar. Mocht er toch een doorstart komen, dan zal de 
gemeenteraad hierover worden geïnformeerd.

Vraag: Ervan uitgaande dat het uitstel is, blijven de afspraken van deze lening staan tot 
een latere fase naar dit zonneveld, of vervallen deze afspraken binnen een bepaalde 
periode?
Niet van toepassing.

En wat is dan deze periode?
Niet van toepassing.

Vraag: Welke invloed heeft deze ontwikkeling (uitstel Z afstel) op de begroting? 
Antwoord:
Gezien dat de lening niet is verstrekt, heeft dit geen consequenties op de 
begroting.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,
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