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Geachte leden van de raad, 

In de oordeelsvormende vergadering van 30 november 2020 hebt u het ontwikkelingsperspectief 

buitengebied De Heen – Steenbergen besproken. Voorafgaand aan dat gesprek heeft ZLTO 

Steenbergen op dit onderwerp ingesproken. Dit omdat met haar als collectief voorafgaand niet over 

dit perspectief was gesproken. 

Ik heb u tijdens deze vergadering een aantal toezeggingen gedaan: 

1. Ik zou voor de besluitvormende vergadering van 17 december 2020 dit perspectief met de 

ZLTO Steenbergen als vertegenwoordiger van de agrarische sector bespreken. Het verslag 

van dit gesprek zou u voor de vergadering toegezonden krijgen. Dit verslag is als bijlage bij dit 

memo gevoegd.  

 

2. U hebt tijdens dezelfde vergadering van 30 november 2020 aangegeven dat het perspectief 

een aantal taalfouten bevatte. Omdat het college deze omissie graag rechtzet is een taal 

technisch aangepaste versie van het ontwikkelingsperspectief bij de vergaderdocumenten 

geplaatst.  

 

3. In het perspectief is, resulterend uit het gesprek met de ZLTO Steenbergen, één andere 

wijziging opgenomen. Ter verduidelijking van de functie van de afbeelding op pagina 6 is een 

tekst daarover onder de afbeelding opgenomen.  

 

4. Ik zou u aangeven welke (vastgestelde) documenten onder het gebiedsperspectief 

Buitengebied De Heen – Steenbergen liggen. Dit betreft:  

a. de structuurvisie van de gemeente Steenbergen; 

b. de recreatieve kansenkaart van de gemeente Steenbergen; 

c. de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Steenbergen; 

d. diverse bestemmingsplannen van de gemeente Steenbergen; 

e. de EVZ kaart van de gemeente Steenbergen; 

f. de kaart van het natuurnetwerk Brabant 

 

5. De heer Stoeldraijer heeft gevraagd of het mogelijk is om bier/grondstoffen op Fort Henricus 

te ontwikkelen. Het antwoord op die vraag ligt in de bestemming en het eigendom van het 

fort. De bestemming is op dit moment ‘natuur’. Indien Natuurmonumenten – als eigenaar 

van Fort Henricus – dergelijk gebruik van het fort zou toestaan, dan zal de bestemming 

moeten worden aangepast. Omdat het fort in het buitengebied ligt is de Provincie daarvoor 

het bevoegd gezag. Over de slagingskans van deze bestemmingswijziging is op voorhand 

niets te zeggen.  
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Ik vertrouw er op dat ik hiermee voldoe aan de door mij gedane toezeggingen inzake het 

ontwikkelingsperspectief Buitengebied De Heen – Steenbergen op 30 november 2020.  

Met vriendelijke groet, 

 

Esther Prent 

wethouder 

 

 

   


