gemeente Steenbergen
mm i IIMIII ii mi ii
BM1603395

Raadsvergadering

Agendanummer

24 november 2016

Onderwerp
Recreatieve kansenkaart gemeente Steenbergen

Steenbergen; 11 oktober 2016

Aan de raad,
1. Inleiding
In het raads- en collegeprogramma 2014-2018 is de opstelling van een recreatieve kansenkaart
opgenomen. In de achterliggende maanden is, met interne en externe betrokkenen, gewerkt aan de
totstandkoming van deze kaart. De kaart is nu gereed er wordt ter vaststelling aangeboden aan uw raad.
2. Achtergrond
Vanuit het raads- en collegeprogramma 2014-2018 dient een recreatieve kansenkaart te worden
opgesteld. Deze kaart moet inzicht bieden in de recreatieve kansen in Steenbergen, vanuit verschillende
perspectieven (dag- en verblijfsrecreatie, natuur en cultuurhistorie). Zowel van buiten als van binnen de
gemeentelijke organisatie is input geleverd om kansrijke locaties en thema's te kunnen onderscheiden.
Inmiddels is het resultaat klaar; een visueel document waarop locaties, gebieden danwel thema's worden
aangeduid die (mogelijk) kansen bieden voor uitbouw van het recreatieve aanbod van Steenbergen.
Om tot dit resultaat te komen is ook een inventarisatie van bestaande dag- en verblijfsrecreatie,
natuurgebieden en cultuurhistorische voorzieningen gemaakt. Dat aanbod is een belangrijke bron van
inspiratie bij het bepalen van de ontwikkelkansen. Het Steenbergse aanbod kenmerkt zich door een
aanzienlijk aantal (relatief) kleinere ondernemingen die samen een stevige basis bieden voor verdere
ontwikkeling van de recreatieve sector, onder meer door de aangeduide kansen te verzilveren. Een
(nieuwe) ontwikkeling staat daarmee niet op zichzelf, maar krijgt een plaats naast het bestaande aanbod.
Overigens heeft de kansenkaart niet de pretentie alle kansen voor Steenbergen te bevatten. De
opgenomen kansen komen voort uit de input van diegenen die hebben meegedacht in het voortraject.
Ideeën van afwezigen en voortschrijdend inzicht kunnen ook andere kansen aan het licht brengen. Het
bestaande recreatieve aanbod is te vinden op website de V W Brabantse Wal en voor consumenten in
een regiogids inzichtelijk gemaakt.
Het resultaat van dit ophaalproces is een kaart waarop alle inbreng een plaats heeft gekregen. Om de
aanleiding tot en de indeling van de kaart te verklaren is een korte toelichting op de inhoud van de kaart
en de lagenbenadering gemaakt.
Een tweede opmerking over de kaart betreft de toegepaste lagenbenadering. Deze benadering is
ontstaan uit de gesprekken die met externe partners zijn gevoerd. De kaart geeft de kansrijke locaties,
gebieden en thema's in Steenbergen weer als onderdeel van grotere ontwikkelingen.

Ter inzage ligt:

De schaallagen waarbinnen Steenbergen past zijn de Brabantse Wal, de Delta en via de UNESCO status
Geopark; de wereld. Dit betekent dat ingrepen in Steenbergen gevolgen op een hoger schaalniveau
kunnen hebben, waardoor de betekenis van een investering in Steenbergen toeneemt. Tevens bieden de
lagen een groter 'uithangbord' voor de investering dan de gemeente Steenbergen sec. Ondernemers
kunnen daarmee hun voordeel doen.
De kansenkaart en de toelichting daarop zijn als bijlagen bij dit voorstel gevoegd.
3.

Overwegingen

De doelstelling voor het opstellen van de kansenkaart is en was het bieden van een visueel
inspiratiedocument aan (potentiële) (recreatieve) ondernemers. Deze kaart moet leiden tot een
toenemend bewustzijn van de recreatieve kansen die de gemeente Steenbergen biedt en tot het
verzilveren daarvan door (potentiële) ondernemers. Met het oog op dat verzilveren is het van belang dat
de kaart een zeker realiteitsgehalte heeft. Alhoewel op voorhand niet alle mogelijke belemmeringen op
specifieke locaties en gebieden zijn onderzocht, is wel op hoofdlijn bezien of de opgenomen locaties en
gebieden ontwikkelmogelijkheden hebben vanuit de relevante wetgeving ten aanzien van ruimtelijke
ontwikkeling, natuur en erfgoed. Vanuit die domeinen zijn bij een globale check geen onoverkomelijke
barrières gevonden. Dat betekent dat de kaart weliswaar geen volledig uitgewerkte kansen aanduidt,
maar ook geen op het oog onrealiseerbare ideeën voorspiegelt.
Een tweede actie die moet voorkomen dat de kansenkaart onrealiseerbare ideeën zou bevatten is die van
de koppeling aan bestaand beleid en aan bestaande initiatieven. Dat betekent dat qua beleid binnen de
kaders van de bestaande visies land- en waterrecreatie is gewerkt. Er is geen nieuw beleid geformuleerd
om op die manier kansen te creëren. Daarnaast is - om kansen te tonen die passen bij het karakter van
recreatief Steenbergen - met ondernemers, terreinbeheerders en andere betrokkenen en
belangstellenden (zoals heemkundekringen, dorps/stadsraden en brancheorganisaties) een inventarisatie
van het huidige recreatieve aanbod gemaakt. Die inventarisatie vormde de basis voor de 2 sessies die
met de genoemde groep zijn gehouden. Aanvullend is bezien of bestaande gemeentelijke opgaven
aanleiding voor (nieuwe) recreatieve kansen boden. Het resultaat is een groot aantal benoemde kansen,
waarbij alle kansen vooralsnog gelijkwaardig zijn. Nadere uitwerking moet aantonen welke kansen op
korte, middellange en lange termijn daadwerkelijk verzilverbaar zijn.
Deze aanpak heeft geleid tot (veel) draagvlak voor de kaart. Zowel bij ondernemers en andere
betrokkenen als binnen de gemeentelijke organisatie. Na vaststelling van de kaart door de gemeenteraad
is de uitwerking daarvan aan de orde. Dat betekent dat met ondernemers en andere betrokkenen wordt
gesproken om concrete acties te definiëren. Dit moet resulteren in een programma dat voor, door en met
ondernemers en andere belanghebbenden is opgesteld, dat hen inspireert en daardoor tot versterking
van de recreatieve sector in Steenbergen leidt.
Min of meer parallel aan de ontwikkeling van de recreatieve kansenkaart wordt ook gewerkt aan het
natuurbeleidsplan en de actualisatie van het erfgoedbeleid. Tijdens deze processen is opgemerkt dat de
extern en intern geleverde input op deze thema's overlap vertoont. Daarom is besloten niet voor elk van
de drie genoemde thema's een afzonderlijk programma op te stellen, maar deze te bundelen tot één
uitvoeringsprogramma.
De opstelling van het uitvoeringsprogramma volgt een interactief spoor waarbinnen op o.a. op individueel
niveau met partijen wordt doorgesproken over geconstateerde kansen. Het doel is om op die manier
enthousiasme en draagvlak voor het programma te krijgen en te houden, doorontwikkeling van het
recreatieve aanbod te stimuleren en de juiste balans in de rol/taakverdeling te krijgen. De aanbieding van
het uitvoeringsprogramma staat gepland voor september 2017. In de periode naar de vaststelling van het
programma wordt daar waar mogelijk samen met onze partners al wel uitvoering gegeven aan de
verschillende kansen.
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In het streven naar het vinden van de juiste balans in de taakverdeling tussen overheid en ondernemer
stelt de gemeente zich op als facilitator. Dat betekent dat de gemeente inhaakt op initiatieven van
ondernemers en bijdraagt aan het creëren van een vruchtbare omgeving daarvoor, voor zover dat binnen
haar bevoegdheden en mogelijkheden ligt. Dat betekent dat de gemeente zich in algemene zin, buiten
taken die binnen haar domein liggen als zorg voor de openbare ruimte, ondersteunend opstelt en het
initiatief van ontwikkelingen aan ondernemers laat. Dat betekent dat wanneer vanuit particuliere zijde of
derden geen enkele energie in een locatie danwel idee wordt geïnvesteerd, dit ook vanuit de gemeente
niet zal gebeuren. Omdat faciliteren in de praktijk verschillende gezichten heeft, wordt de invulling van de
faciliterende gemeentelijke opstelling per afzonderlijk initiatief bepaald. Die invulling is mede afhankelijk
van de mogelijkheden en beperkingen bij particulieren danwel derden.
Wanneer uw raad instemt met de kansenkaart, wordt bezien of het (financieel) mogelijk is om de
onderdelen van de kansenkaart afzonderlijk uit te lichten en te voorzien van de aan die locatie, dat gebied
danwel dat thema toegekende opmerkingen en toegedichte kansen.
4. Middelen
Na vaststelling van de kaart worden de locaties uit de kansenkaart afzonderlijk gepresenteerd in een
boekje, zodat (potentiële) (recreatieve) ondernemers kunnen worden geïnformeerd over de kansen in
Steenbergen. De kosten voor dit boekje bedragen ca. C 5.000,- en kunnen worden gedekt uit het
bestaande budget voor recreatie.
5. Risico's
a. Ondernemers en betrokkenen kunnen zich niet vinden in de opgestelde kansenkaart - het proces van
totstandkoming van deze kaart en de initiële reacties daarop van ondernemers hebben uitgewezen dat er
draagvlak voor de inhoud van de kaart is.
b. Kaart heeft een te hoog abstractieniveau en is daardoor niet voor iedereen te begrijpen - door de kaart
te laten volgen door een concreet uitvoeringsprogramma worden eventuele onduidelijkheden op de kaart
in de vertaalslag naar concrete acties opgehelderd.
c. Er is geen duidelijkheid over de taakverdeling tussen overheid en ondernemers - de uitwerking van de
kansenkaart zal meer concrete ideeën bevatten waarin per idee de best passende rolverdeling is
aangegeven.
d. Kansen blijken geen kansen te zijn - de uitwerking van de kansenkaart zal meer concrete ideeën
bevatten waaruit blijkt of de aangeduide kansen daadwerkelijk kansen blijken te zijn.
6. Communicatie/Aanpak
Na vaststelling van de kansenkaart wordt het interactieve traject vervolgd. Door middel van (individuele)
gesprekken met betrokkenen wordt van individuele kansen bezien of deze op enige termijn (kort,
middellang of lang) realiseerbaar zijn. Dit moet resulteren in een gedragen uitvoeringsprogramma voor de
domeinen recreatie, natuur en erfgoed. Tevens worden de locaties uit de kansenkaart afzonderlijk
gepresenteerd in een boekje, zodat (potentiële) (recreatieve) ondernemers op een praktische manier
kunnen worden geïnformeerd over de kansen in Steenbergen. Een boekje is daarbij een stuk handzamer
dan de totale kansenkaart.
7. Voorstel

Hoogachtend,
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