
Verslag van de beeldvormende vergadering van 12 april 2016  
 

Onderwerp:    Natuurbeleidsplan 

 

Voorzitter:   de heer M.H.H.I. Remery 

 

Aangemelde deelnemers:  43 personen 

Gemeenteraad:   11 leden 

College:      2 leden  

 

Locatie:    raadzaal en hal gemeentehuis van Steenbergen 

 

 

 

 

01. Opening. 
De voorzitter, de heer Remery, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

02. Korte introductie. 

De heer Remery geeft een korte toelichting op de avond.  

Daarbij wordt in de eerste plaats ingegaan op waarom gekozen is voor het onderwerp 

natuurbeleidsplan. De heer Remery geeft hierbij aan dat in het raadsprogramma natuurontwikkeling 

een hoge prioriteit heeft gekregen en dat dit plan een kans is voor behoud en ontwikkeling van de 

Steenbergse natuur en landschap. 

Kort wordt het doel van het beeldvormend vergaderingen uitgelegd. De heer Remery benadrukt hierbij 

de rol van de bewoners om ideeën, suggesties en wensen in te dienen. De beeldvormende avond is 

het startpunt voor het opstellen van het beleidsplan wat naar verwachting maart 2017 door de 

gemeenteraad zal worden vastgesteld. 

Tot slot legt de heer Remery de opzet uit en stelt de deelsessie begeleiders voor. 

03. Natuurfilm Cees van Kempen 

De heer Van Kempen heeft een natuurserie gemaakt over de terugkeer van de ijsvogel. Deze 

documentaire is opgenomen in het natuurgebied De Slikken van de Heen. Op verzoek heeft de heer 

Van Kempen een kort filmpje ter beschikking gesteld. 

04. Presentatie bureau Ecologica 

De heer Sander Hunink geeft naar aanleiding van de uitgevoerde natuurwaardeninventarisatie een 

korte presentatie over de verscheidenheid van de Steenbergse natuur en de bijzondere flora en fauna 

die hier te vinden zijn. 

05. Deelsessies 

De aanwezigen gaan uiteen in vier groepen. Deze groepen zijn: natuurliefhebbers, dorpsraden en 

bewoners, natuurbeheer en ontwikkeling en ondernemers. Bij binnenkomst hebben de aanwezigen 

een nummer ontvangen dat correspondeert met een ruimte waar de deelsessie plaatsvindt. Tijdens de 

deelsessie gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over vier thema’s: 

1. Wat is het mooiste aan de Steenbergse natuur en wat zijn kansen voor behoud en 

ontwikkeling van de Steenbergse natuur? 

2. Wat zijn kansen voor natuurrecreatie? 

3. Wat bestaat er al en wat zijn kansen voor natuureducatie en informatie? 
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4. Wat vindt u belangrijk voor de ontwikkeling van het beleid? 

 

De opbrengst van discussies worden op invulvellen geschreven en verzameld.  

06. Terugkoppeling 

De input uit de eerste drie deelsessies zijn overgenomen van de invulvellen naar invulschema in 

powerpoint. Mevrouw Karin Albers van bureau Ecologica verzorgt de plenaire terugkoppeling. Daarin 

benadrukt zij de rode draden en verschillen die in eerste instantie zijn opgevallen. 

Opgemerkt wordt dat als het gaat over wat het mooiste is aan de Steenbergse natuur dat er al meteen 

duidelijke verschillen zijn tussen de verschillende groepen. Niet alleen worden de kenmerkende en 

bekende natuurgebieden genoemd, maar ook gebieden die je niet snel zou verwachten, zoals het 

havengebied en Arcadia. Het open landschap van de gemeente wordt ook duidelijk gewaardeerd. 

Er wordt een breed pakket aan kansen aangedragen. Zo wordt naast aandacht voor beheer ook meer 

aandacht gevraagd voor bomen en het bebouwd gebied. Zo is er ook een tegenstrijdigheid te merken 

tussen enerzijds de opmerking voor meer bomen en struiken en anderzijds het open landschap wat 

eerder sterk werd gewaardeerd. Een opvallende suggestie was de ganzenopvang in de winter. 

Het beheer van de akkerranden is een opvallende kans voor het versterken van de natuurrecreatie. Er 

is wel een duidelijk link naar de gemaakte opmerkingen over het meer aantrekkelijk maken van het 

landschap; de ommetjes en de natuurroutes. Een rode draad voor natuurrecreatie is om meer 

structuur te brengen in de bestaande routes en deze ook meer thematisch aan te bieden. 

Als het gaat om kansen voor educatie en informatie worden nadrukkelijk mogelijkheden benadrukt die 

de jeugd aantrekken; het benaderen van de scholen, aanbieden van lespakketten en thematische 

lessen. Toepassen van moderne media, het gebruik van apps en samenwerking tussen partners zijn 

rode draden.  

07. Afsluiting 

De heer Remery dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en betrokkenheid. De voorzitter nodigt 

alle aanwezigen uit voor een informele nazit en sluit de vergadering om 21:45. 

 

 
 
 


