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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie CDA over Landschap
van Allure-programma’s “Van A naar B” op de Brabantse Wal en “De Bossche
Buitens” in het Groene Woud

Datum

7 april 2015
Ons kenmerk

3795398

Geachte leden van de Statenfractie van het CDA,
Bij brief van 17 maart 2015, ingekomen op 17 maart 2015 heeft mevrouw
C.C. Kerkhof-Mos namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Is de inhoud van het hierboven vermelde citaat bij u bekend?
Antwoord: Nee.

Uw kenmerk

Contactpersoon

P. Romer
Telefoon

(073) 680 82 28
E-mail

promer@brabant.nl
Bijlage(n)

2. Zo ja, wat houdt dit “opleuken van de steilwand” in? Is dit project tijdig
ingediend en getoetst door de kwaliteitsjury?
Zo nee, is deze mededeling (citaat) wel afkomstig uit het Provinciehuis?
Antwoord: Dit project is ons niet bekend en wij kunnen uw vragen dus niet
beantwoorden. Deze mededeling is zover wij weten niet afkomstig uit het
Provinciehuis.

3. Mocht het antwoord onder vraag 2 “ja” zijn, kunt u dan toelichten waarom
een belangrijk project als “Van A naar B” dat van hoog niveau is en zorgt
voor 200 fte permanente arbeidsplaatsen en 300 fte incidentele
arbeidsplaatsen tijdens de uitvoering, waarbij 13 partners de komende
jaren € 16 miljoen zelf investeren, dat een goed verdienmodel realiseert in
een beproefde en constructieve publiek-private samenwerking, niét wordt
uitgevoerd? Ondanks de wens van Provinciale Staten?
Antwoord: Nee.
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

4. Bent u met ons van mening dat uw College ook enthousiast was over het
project en van harte het verzoek gedaan bij motie van 4 juli jl.
onderschreef?
Antwoord: Ons college heeft zich, conform artikel 13 van de
Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant, laten adviseren
door de Adviescommissie Landschappen van Allure (hierna: commissie
Asselbergs) in de eerste en tweede tender van de Subsidieregeling
landschappen van allure Noord-Brabant. De commissie Asselbergs heeft de
ingediende projecten inhoudelijk beoordeeld en aan ons college een
advies uitgebracht. Ons college heeft overeenkomstig het advies en de
motivering van de commissie Asselbergs besloten te subsidiëren. Het project
“Van A naar B” eindigde in de eerste tender op plaats 8 van 10 en in de
tweede tender als laatste in de ranking van 5 projecten, na het project “De
Bossche Buitens”. In de bijlage bij deze brief is een overzicht opgenomen
van de ranking van de projecten in de eerste en tweede tender, inclusief de
subsidieverlening.
Op 10 maart 2015 hebben wij besloten om de motie in uitvoering te
nemen door mogelijk vrijvallende middelen binnen het subsidieplafond van
de Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant opnieuw in te
zetten voor de projecten “Van A naar B” en voor de “Bossche Buitens”. Er
is nu geen sprake van vrijval van middelen. Overblijvende middelen zullen
naar verwachting medio 2017 inzichtelijk worden. Het is dus geenszins
zeker of de genoemde nieuwe projecten van financiering voorzien kunnen
worden in de toekomst, ook gezien het feit dat een nieuw bestuur de motie
van de toenmalige Staten kunnen heroverwegen om uit te voeren.
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5. Wat is de stand van zaken op dit moment van het programma
Landschappen van Allure?
Antwoord: Het programma Landschappen van Allure verloopt volgens
planning. De projecten uit de eerste tender hebben allemaal in oktober
2014 hun voortgangsrapportages ingediend. Naar aanleiding van de
ingediende voortgangsrapportages is er geen sprake van vrijvallende
financiële middelen. Tevens zijn er ook geen meldingen op grond van
artikel 17 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant
binnengekomen, waaruit volgt dat er op dit moment sprake is van
vrijvallende financiële middelen. De projecten uit de tweede tender zijn
allemaal gestart met de uitvoering.

6. Wordt het programma “De Bossche Buitens” wel gerealiseerd?
Antwoord: Het programma Bossche Buitens wordt op dit moment niet
gerealiseerd met financiële middelen vanuit de Subsidieregeling
landschappen van allure Noord-Brabant, omdat het van toepassing zijnde
subsidieplafond is bereikt. Wel wordt door de penvoerder van Bossche
Buitens en de projectleiders van de deelprojecten actief gezocht naar
andere mogelijkheden om (delen van) het programma alsnog uit te voeren.
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7. Op welke wijze zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van
zaken c.q. een mogelijke koerswijziging binnen dit hele LvA-programma?
Antwoord: Uw Staten worden geïnformeerd via Statenmededelingen en via
de reguliere verantwoordingsstukken (bestuursrapportage, rekening). Er is
geen sprake van een koerswijziging binnen het programma Landschappen
van Allure.
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8. Is uw College bereid, in het geval geen LvA-budget meer beschikbaar kan

komen, medewerking te verlenen aan de indiening van een projectsubsidieaanvrage door de gemeente Woensdrecht tbv dit voor De Brabantse Wal
belangrijke project “Van A naar B”?
Antwoord: Op dit moment zijn er geen andere subsidieregelingen op
grond waarvan het project “Van A naar B” voor subsidie in aanmerking
kan komen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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Bijlage

Overzicht ranking en subsidieverlening
Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant

Ranking

Project

Procedure

Subsidieverzoek Subsidieafwijzing

Definitieve subsidie

De Groene Corridor

Subsidie

€ 4.573.000

€0

€ 4.573.000

Subsidie

€ 9.875.271

€ 383.100

€ 8.516.171

Eerste tender
1

2

Het kloppend hart

Geldlening

€ 225.000

Garantstelling

€ 751.000

3

De Zoom

Subsidie

€ 10.552.972

€0

€ 10.552.972

4

Landerij van Tosse

Subsidie

€ 1.602.460

€0

€ 1.602.460

5

Biomassaplein

Subsidie

€ 399.000

€ 144.603

€ 254.397

6

De Linie

Subsidie

€ 6.032.397

€ 6.032.397

€0

7

Harba Lorifa

Subsidie

€ 7.883.573

€ 7.883.573

€0

8

De Steilrand

Subsidie

€ 7.662.398

€ 7.662.398

€0

9

Dorpskernen verbonden

Subsidie

€ 3.938.150

€ 3.938.150

€0

10

Nieuwe heerlijkheid

Subsidie

€ 3.240.000

€ 3.240.000

€0
€ 26.475.000

Totaal 1e tender
Tweede tender
1

West Brabantse Waterlinie

Subsidie

€ 7.859.468

2

Meer Maashorst

Subsidie

3

Vorstelijk Landschap

Subsidie

4

De Bossche Buitens

5

Van A naar B

Totaal 2e tender

€0

€ 7.859.468

€ 15.675.781

€0

€ 15.675.781

€ 4.001.946

€ 662.195

€ 3.339.751

Subsidie

€ 10.560.866

€0

Subsidie

€ 11.881.881

€0
€ 26.875.000
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