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Onderwerp: Ontwikkelingsperspectief buitengebied De Heen - Steenbergen

Steenbergen; 17 november 2020 

Aan de raad,

1. Inleiding
U hebt op 30 maart 2017 besloten tot de strategische aankoop van twee bedrijfsloodsen aan 
Schansdijk 5. Doel van deze aankoop was bij te dragen aan het verhogen van de belevingswaarde 
van het herstelde Fort Henricus (in eigendom bij Natuurmonumenten). In de afgelopen járen is in 
verschillende verbanden veel over de ontwikkeling op en rond Fort Henricus gesproken. De 
tussenconclusie was dat het Fort inclusief haar (grotere) omgeving moest worden bezien. Daarom is 
een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit in samenspraak met Natuurmonumenten (eigenaar 
Fort) en de Provincie. Dit perspectief wordt u - als voorloper van concrete ontwikkeimogelijkheden 
op en rond het Fort - ter vaststelling aangeboden.

2. Achtergrond
Op 30 maart 2017 heeft u besloten tot de aankoop van de loodsen (uit faillissement van voormalig 
RE-APP) bij Fort Henricus. De aanleiding was het herstel van Fort Henricus (eerste ronde in Interreg 
subsidie, tweede ronde binnen Landschappen van Allure). Dat herstel beoogde alleen het herstel 
van het grondwerk, maar richtte zich niet op het gebruik van het herstelde Fort. Met het oog op (het 
onderzoeken van) de mogelijkheden daartoe heeft u een onderzoeksbudget van ruim C50.000 
beschikbaar gesteld. De aankoop van de loodsen was een 'verzekering' dat derden deze loodsen niet 
zouden verkrijgen een daarmee een 'ontwikkeling' op en/of rond Fort Henricus zouden 
bemoeilijken. Naast de loodsen staat bij het Fort ook nog de (voormalige) bedrijfswoning van RE- 
APP. Verwerving van dit pand is nog niet gelukt.

Om de loodsen/locatie ten zuiden van Fort Henricus recreatief te kunnen gebruiken is een 
bestemmingswijziging nodig. De huidige bestemming 'loonwerkbedrijf staat recreatief gebruik niet 
toe. Omdat het Fort in het buitengebied ligt is toestemming van de Provincie benodigd om die 
wijziging gedaan te krijgen.

Met het oog daarop is een proces binnen Waterpoort gestart. Het idee was om met verschillende 
belanghebbenden (Provincie, Natuurmonumenten, Waterschap en gemeente) een gezamenlijke 
beeld voor de ontwikkeling van het Fort op te stellen. Zodat belangstellende ondernemers duidelijk 
kon worden gemaakt binnen welke grenzen recreatieve activiteit op en/of rond het Fort mogelijk 
was. In dat licht is een 'marktconsultatie' gehouden om van ondernemers te vernemen welk soort 
plannen zij met het Fort hadden. De door ondernemers gepresenteerde plannen gingen nagenoeg 
allemaal uit van de mogelijkheid tot hergebruik van de loodsen en recreatief medegebruik van het 
Fort.



Het eindbeeld van het Waterpoortproces ging echter uit van verwijdering van de bestaande 
bebouwing aan de zuidzijde van het Fort, zonder dat daarvoor vervangende bebouwing terug kwam. 
Er was in dat eindbeeld geen vaste locatie van waaruit ondernemers hun recreatieve diensten 
konden aanbieden. Er leek een fors kostenplaatje voor de gemeente aan dit beeld te hangen. Dit 
alles maakte dat er geen unaniem akkoord op het eindbeeld Waterpoort was en is.

De portefeuillehouderswissel in april 2019 betekende een boost aan dit proces. Uit een gesprek met 
gedeputeerde Van Merriënboer bleek dat de Provincie niet graag oordeelt over 'losse initiatieven', 
maar ontwikkelingen graag in (onderling) verband ziet. En dan met draagvlak onder betrokkenen. 
Daarom is toen besloten om een ontwikkelingsperspectief voor het gebied 'buitengebied De Heen - 
Steenbergen' op te stellen.

3. Overwegingen
In de loop der járen heeft de gemeente Steenbergen verschillende beleidslijnen vastgesteld die een 
relatie hebben met Fort Henricus: visie waterrecreatie (2006), visie landrecreatie (2010) en de 
recreatieve kansenkaart (2016). Daarnaast maakt Fort Henricus onderdeel uit van het project 
Landschappen van Allure (2014) en is het één van de schakels in de Zuiderwaterlinie (2016). Een 
nadere uitwerking voor dit gebied en de locatie van het Fort is daarom niet meer dan logisch en 
draagt bij aan zowel de uitvoering van het lokale beleid als aan regionale en provinciale 
programma's.

Om ontwikkelingen in (onderlinge) samenhang te zien is het nuttig om een ontwikkelingsperspectief 
voor een gebied op te stellen. Zo'n perspectief zet de (grote) ontwikkellijnen voor een gebied uit. Het 
bepaalt daarmee hoe een gebied er in de toekomst uit kan gaan zien. Een ontwikkelingsperspectief 
betekent daarmee ook duidelijkheid voor partijen die in dat gebied iets willen ondernemen 
(economisch, agrarisch, recreatief, landschappelijk,...). Wanneer zij initiatieven ontwikkelen die 
passen in (de lijn van) het perspectief dan zijn die toelaatbaar. Initiatieven die strijdig zijn met het 
perspectief zijn niet-realiseerbaar.

Daarnaast zijn er in het genoemde gebied verschillende (particuliere) initiatieven die niet onderling 
verbonden zijn en waaruit geen ontwikkellijn is af te leiden.

Met het oog op het voorgaande is besloten een ontwikkelingsperspectief voor 'buitengebied De 
Heen - Steenbergen' op te laten stellen. Dit perspectief beslaat het gebied tussen het dorp De Heen 
en (via de Steenbergsche Vliet en Steenbergsche Haven) en de entree tot de stad Steenbergen via de 
A4. Binnen de opdracht moest bijzondere aandacht zijn voor Fort Henricus en het Hotel A4. Met het 
oog op het draagvlak van het ontwikkelingsperspectief zijn de Provincie en Natuurmonumenten bij 
de opstelling van dit perspectief betrokken. Zij stemmen in met de lijn die in het perspectief, voor op 
hen betrekking hebbende delen, is geschetst.

Dit ontwikkelingsperspectief is gereed. En het college biedt u dit perspectief hierbij ter vaststelling 
aan. Het doel van het perspectief is zoals gezegd om ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied in 
(onderling) verband te zien. Om daarmee regie (stimuleren en sturen) te kunnen voeren op de 
veranderingen in het gebied. Daarmee biedt het perspectief de mogelijkheid om als overheid het 
voortouw te nemen in de groei van Steenbergen. Het kader/de ontwikkelingsrichting van 
Steenbergen wordt vastgelegd in dit perspectief en wordt gebruikt bij gesprekken over nieuwe 
ontwikkelingen op economisch, agrarisch, landschappelijk of recreatief vlak met geïnteresseerde 
partijen. Het perspectief is een koersdocument en geeft aan wat de gemeente wel, en daarmee ook 
wat ze niet wil. Het kan partijen stimuleren om ideeën te ontwikkelen die passen binnen de 
vastgestelde koers, die daarmee bij voorbaat op een positieve grondhouding van de gemeente 
kunnen rekenen.
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Het vaststellen van een ontwikkelperspectief betekent dat er een koers voor een bepaald gebied 
wordt vastgesteld. Dit houdt niet in dat alle bestaande onderliggende wet- en regelgeving en beleid 
daarmee vervalt. De koers van dit perspectief moet een plaats krijgen in de omgevingsvisie van de 
gemeente Steenbergen. Ook zal per uit te werken onderdeel van het perspectief moeten worden 
bezien of bestaande wetgeving en/of beleidsdocumenten (structuurvisie, bestemmingsplannen,...) 
moet worden aangepast. De instemming met het ontwikkelperspectief moet dat proces binnen de 
gemeente en andere publieke organen vergemakkelijken.

Het is u bekend dat meerdere lokale ondernemers belangstelling hebben voor het recreatief 
ondernemen op en/of rond Fort Henricus. En dan in de loodsen in het bijzonder. Het bleek in de 
beschikbare tijd en binnen de scope van het ontwikkelingsperspectief niet mogelijk om een volledig 
uitgewerkt plan voor Fort Henricus en de loodsen op te nemen. Daarom wordt een 
verdiepingsopgave op Fort Henricus gemaakt. Deze opdracht is dit jaar afgerond en wordt u in Q1 
van 2021 ter vaststelling aangeboden.

De verdieping gaat in op de 'plattegrond' van Fort Henricus en haar omgeving. Wat is de waarde van 
elk (deel)gebied en wat betekent dit voor het gebruik daarvan? Deze verdieping biedt duidelijkheid 
over de gewenste ontwikkeling en biedt ondernemers daarmee antwoord op de vraag 'wat er op 
en/of rond het Fort mag'. Het doel van het ontwikkelingsperspectief is niet om als meetlat ('ja/nee') 
te functioneren voor ingediende ideeën, maar om een (kwaliteits)koers voor de ontwikkeling van het 
gebied aan te geven.

4. Middelen
De opstelling van het ontwikkelingsperspectief is gefinancierd uit het op 30 maart 2017 vastgestelde 
onderzoeksbudget voor Fort Henricus.

5. Risico's

1. Het perspectief is in samenspraak met Natuurmonumenten en Provincie opgesteld. Hun 
coöperatie is - zeker rond Fort Henricus - nodig om lonkende perspectieven realiteit te laten 
worden. Daarom worden zij verzocht om hun instemming met dit perspectief formeel vast te 
leggen.

2. Een aantal ondernemers heeft u benaderd met hun plan(nen) voor Fort Henricus. De 
opstelling van dit perspectief heeft tijd gekost. Het geduld van de ondernemers is op de 
proef gesteld. En nog steeds kan geen concreet antwoord op vragen over de 
(on)mogelijkheden op en rond het Fort worden gegeven. Dat kan tot afhaken van 
ondernemers leiden. Met het oog daarop wordt direct aansluitend aan dit perspectief een 
verdieping voor het Fort opgesteld. Daaruit worden (on)mogelijkheden duidelijk.

3. Het ontwikkelingsperspectief vertoont trekken van de Steenbergse Structuurvisie. Dit kan 
ertoe leiden dat derden die zich in het gebied bevinden (financiële) verwachtingen ten 
aanzien van hun eigendom krijgen vanuit het perspectief. Dit kan effect hebben op de 
(snelheid van) realisatie van delen van het perspectief.

4. Het perspectief is bedoeld als ontwikkelingskader. Het geeft niet de onderliggende wet- en 
regelgeving weer. Het kan voorkomen dat initiatieven die passen binnen het perspectief - op 
korte termijn - niet realiseerbaar zijn vanwege strijdige onderliggende regels.
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5. Het ontbreken van een gedragen ontwikkelingsperspectief kan leiden tot negatieve besluiten 
van andere bestuursorganen waar het ontwikkelingen in het buitengebied betreft.

6. Communicatie/Aanpak

Geïnteresseerde ondernemers zijn inmiddels in een digitaal groepsgesprek geïnformeerd over dit 
perspectief. Zij weten van de verdieping voor Fort Henricus. Voor nu is het van belang als gemeente 
dit perspectief vast te stellen en door middel van de verdieping op korte termijn (op digitale wijze) 
duidelijkheid te geven aan ondernemers.

7. Voorstel

1. Het ontwikkelingsperspectief 'Buitengebied De Heen - Steenbergen' vaststellen

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgï
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