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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom,

Tijdens de commissie Stad en Ruimte van 19 november is door wethouder Patrick van der Velden toegezegd dat wij u
zouden informeren over de financiële situatie van Landschap van Allure project de Zoom en meer specifiek de positie
van het Anton van Duinkerkenpark en de Randweg daarbinnen.
Hierbij doen wij u het antwoord toekomen.
Eerder heeft uw raad ingestemd (zie opgenomen raadsbesluiten opsomming onder het kopje afbakening in het
raadsvoorstel) met de projecten Randweg Zuid-West en Anton van Duinkerkenpark. Bij deze raadsbesluiten heeft u al
kredieten beschikbaar gesteld, de uitgaven van deze kredieten worden nu opgenomen in dit grotere overkoepelende
project Landschap van Allure de Zoom. Door het opnemen van deze kredieten worden deze kosten opgenomen in de
subsidie aanvraag waardoor een forse subsidie beschikbaar is gekomen vanuit de provincie om het totale project
Landschap van Allure de Zoom te kunnen realiseren. Anders gezegd deze eerdere projecten Randweg Zuid- West en
Anton van Duinkerkenpark worden conform eerder raadsbesluit uitgevoerd maar tellen nu mee om subsidie te verkrijgen .
Hierna worden de in het raadsvoorstel genoemde bedragen nog nader toegelicht.
In de begrotingswijziging ziet u bij de kredieten als eerste 2 regels de randweg . Om technische redenen was dit gesplitst
in 2 kredietnummers, het bedrag is de in het raadsvoorstel genoemde €1 .005.000
(€3.162.000 en €1 .005.000 zijn samen de €2.157.000 uit de 2eregel) . Zie hieronder de bedragen zoals ze in de
begrotingswijziging in het raadsvoorstel zijn opgenomen.
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De aansluiting op de €2,9 miljoen zoals deze in het raadsvoorstel staat opgenomen onder het kopje financiën sluit aan op
de onderste 2 onderdelen .
Dit is namelijk de €2.7 41 .000 en de €138.765 (deel van de €938.765 minus de €800.000 welke al eerder besloten was
door de raad) €2.741 .000 + €138.765 =€2,9 miljoen.
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Financiën:
Met de uitvoering van het project Landschap van Allure project de Zoom is voor de gemeente Bergen op Zoom een
totaalbedrag gemoeid van €5,2 miljoen. Aan dekking is al voor €2,3 miljoen voorzien. De resterende €2,9 miljoen zal
middels een al toegekende subsidie bijdrage vanuit de provincie worden ontvangen.
Dan ziet u nog in het totaal het bedrag van €3.189.265 staan. Dit komt doordat een deel van de LOP gelden die via de
exploitatie liepen nu voor de beheersbaarheid opgenomen zijn in het totaal project.
Rekensom hiervoor is dan €2.880.000 (de hierboven aangeduide €2,9 miljoen (afgeronde bedragen staan er in het
raadsvoorstel)+ €310.000 (verschil tussen de €800.000 LOP gelden en de €490.500 zoals u kunt zien in de tabel
hierboven als derde regel)= €3,189 miljoen
Tenslotte is het zo dat voor het project Randweg Zuid- West een groter krediet is vastgesteld. Het deel dat meegenomen
kon worden in de subsidie aanvraag Landschap van Allure de Zoom betreft de €1 ,01 miljoen.
De vraag door het CDA naar meer informatie met betrekking tot de situatie van het Boerenverdriet (afsluiten van de
straat) is tijdens de vergadering door wethouder van der Velden beantwoord. Hierbij gaf hij aan dat zo nodig er een
bypass zal worden aangebracht om de toegankelijkheid van het Boerenverdriet/Smitsvest te verzekeren .

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

.JF.M. Linssen,

