
Beleidsprioriteiten 2019 Jaarrekening 2019 Status Planning
Versterkte lokale economie • De uitwerking van de opgave economische kracht is van start. Hiermee zetten we in op de kracht 

van de Steenbergse economie en maken we keuzes. Dit doen we samen met ondernemers en het 
onderwijs. Het eindresultaat zal een nieuw economische beleid zijn voor Steenbergen in 2020 met 
focuspunten gericht op het grootst mogelijk maatschappelijk effect en doorwerking.
• In 2019 is opdracht gegeven in samenwerking met buurgemeenten om een economische barometer 
op te stellen. Met de feitelijke kennis en analyse van de Steenbergse economie biedt ons inzicht en 
handvatten om de lokale economie te versterken.
• De Brabantse Wal gemeenten werken aan de hand van een uitvoeringsprogramma met elkaar 
samen waar wenselijk en effectief op economie. Zo is er bijvoorbeeld tweemaal een bijeenkomst 
georganiseerd over de toekomst van de arbeidsmarkt in de regio. Samen met het onderwijs en groot 
bedrijven (zoals Cosun) binnen de Brabantse Wal zijn aandachtspunten bepaald. Dit zal resulteren tot 
een gezamenlijk koerdocument in 2020. 
• De Brabantse Wal gemeenten zijn in 2019 gestart met een notitie ‘bedrijventerreinen Brabantse 
Wal’. Daarin wordt onderbouwd wat het economisch profiel van de Wal is en wat de vraag en het 
aanbod is van bedrijventerreinen tot 2030 op de Brabantse Wal. Met deze notitie kunnen we 
gezamenlijk een krachtig voorstel doen aan de regio West-Brabant en Provincie Noord Brabant voor 
het afspraken- en beleidsdocument afsprakenkader bedrijventerreinen Regio West-Brabant 2020.
• Als een van de 4 dragende gemeenten van Start To Grow (voorheen Starterscentrum) mochten we 
de starters van 2019 ontvangen in het Cosun Innovatie Centrum. Start To Grow heeft in 2019 208 
Starters ondersteund. 80% van de begeleide ondernemers door StartToGrow is na 5 jaar nog steeds 
actief als ondernemer. Daarnaast levert StartToGrow een direct economisch rendement gebaseerd op 
het feit dat iedere startende ondernemer na 3 jaar gemiddeld 1,3 FTE vertegenwoordigd. Tevens is er 
sprake van een gemiddelde omzet van zo’n € 40.000,- per jaar. Dit levert een direct economisch 
resultaat op.
• In 2019 is burgemeester Van den Belt toegetreden tot het bestuur van de Economic Board West-
Brabant. De Economic Board West-Brabant (EBWB), samengesteld uit overheid, onderwijs en 
bedrijfsleven, bepaalt de economische koers en ambitie van de regio West-Brabant.
• In 2019 is wethouder Knop toegetreden tot de stuurgroep Agrofood West-Brabant en de kopgroep 

Op schema

Aantrekken van nieuwe bedrijven • In gemeente Steenbergen is het aantal bedrijven gestegen met 5.5% ten opzichten van 2018 naar 
circa 2.100 bedrijven.
• Het aantal banen is mede hierdoor gestegen met 3% naar 7.535 banen. Zo is bijvoorbeeld een 
nieuw productielijn bij Fujicolor in 2019 vanuit Duitsland overgeplaatst naar de vestiging in 
Steenbergen met als gevolg tussen de 50 en de 100 extra arbeidsplaatsen binnen het bedrijf.
• Diverse bedrijfskavels op Reinierpark zijn verkocht aan ondernemingen. Steenbergse 
ondernemingen die meer ruimte nodig hadden om door te groeien, zoals Foodtec. 
• Op het AFC Nieuw Prinsenland zijn verschillende Agrofood bedrijven geland in 2019. Bijvoorbeeld 
Michel Lewis Company heeft zijn vestiging geopend. Op het gebied van innovatie hebben we nieuwe 
bedrijven mogelijk verwelkomen: Het Green Protein Excellence Center , een innovatief bedrijf op het 
gebied van plantaardige eiwitten, heeft zijn deuren geopend op het AFC. In 2019 is het 
glastuinbouwgebied volledig verkocht.  

Op schema

Verbeterde vitaliteit van het winkelhart • Het centrumplan ‘Hart voor de Stad’ is in uitvoering. De bebordingen in het centrum is beoordeeld 
en zijn verbeterplan opgesteld dat wordt uitgevoerd. Aan de toegangswegen zijn digitale 
informatieborden geplaatst met bezoekersinformatie. 
• Het VVV heeft zijn plek gevonden in de Gummarus. Dit leidt tot meer toeristisch bezoek aan de kerk 
en indirect aan het centrum.
• Met ondersteuning van de centrummanager zijn de ondernemers van het centrum aan de slag 
gegaan met het formeren van een integraal nieuw bestuur.
• In september 2019 heeft de raad zijn akkoord gegeven op het herijken van de reclamebelasting.
• Samen met Ons Steenbergen is de sfeerverlichting vernieuwd in het centrum van Steenbergen en is 
een kanon geplaatst aan de haven voor meer uitstraling.
• In Dinteloord is in de tweede helft van 2019 uitvoering gegeven aan de herinrichting van de haven in 
het centrum van het dorp. Eind 2019 is een modern en toegankelijke havengebied opgeleverd.
• In 2019 is gestart met een parkeeronderzoek in het centrum van Dinteloord. De resultaten zijn in de 
eerste helft van 2020 gedeeld.

Op schema



Beleidsprioriteiten 2019 Jaarrekening 2019 Status Planning
Een nauwere verbinding met onze 
ondernemers

• Het college van B&W hecht belang aan het in contact staan met onderneming in Steenbergen. Het 
college heeft onder andere bezoek gebracht aan De Vos fruitteelt, Fujicolor en Rijkszwaan.
• Om de relatie met de ondernemers te versterken is de capaciteit binnen het domein vergroot. De 
gemeente heeft twee nieuwe medewerkers economie aangenomen in 2019.
• Met de ondernemersverenigingen in de gemeente Steenbergen is meer jaarlijks bestuurlijkoverleg 
over de behoeften en wensen van de ondernemers in de gemeente Steenbergen.
• In 2019 is een start gemaakt met het initiëren van samenwerking tussen de gemeente en de 
bedrijven op Reinierpolder onderling. 

Afgerond

Versterking van recreatief Steenbergen •  Veel onderdelen van de recreatieve kansenkaart zijn onderdeel van al ingezette trajecten. De 
(door)ontwikkeling van Benedensas, De Heen en het gebied rond Fort Henricus springen daarbij het 
meest in het oog. Op Brabantse Wal niveau is gewerkt aan een nieuwe invulling van de 
streekorganisatie (Q4 2020) en de invulling van Geopark Schelde-Delta. Op het gebied van militair 
erfgoed (West Brabantse Waterlinie, Zuiderwaterlinie, Linie van de Eendracht, WOII) is intensief 
samengewerkt met met name Bergen op Zoom.
•  Er is in 2019 geen door alle betrokken partijen gedragen eindbeeld voor Fort Henricus en haar 
omgeving opgesteld. Na overleg met de gedeputeerde is besloten een integrale gebiedsvisie op te 
stellen waarin meerdere (ruimtelijke) ontwikkelingen een plaats krijgen. Het besluit om de loodsen al 
dan niet te verkopen hangt af van de mogelijk functie(s) die in die (gedragen) visie aan de loodsen 
worden toegedacht. 

Op schema

Versterking topsector Agrofood • De uitgifte van de gronden van het AFC zijn zeer positief in 2019. Onder de kop ‘aantrekken nieuwe 
bedrijven’ is in de jaarrekening hierover specifiekere informatie over gegeven.
• In 2019 is vanuit de Streekorganisatie Brabantse Wal de start gemaakt van het project ‘Innovatieve 
teelten’ dat zijn verdere uitwerking zal krijgen in 2020. Het doel is om innovatie bij teelt te stimuleren 
en slimme combinaties maken met andere ontwikkelingen.
• REWIN heeft voor de regio West-Brabant een programma Agrofood opgesteld. Het AFC Nieuw 
Prinsenland is een belangrijk onderdeel van dit programma als toplocatie voor de Agrofood. In het 
programma worden samenwerkingen tussen bedrijven, onderwijs en overheden gestimuleerd.

Op schema

Stimulering innovatie • Het Green Protein Excellence Center heeft zijn deuren op het AFC geopend. Dit is mede mogelijk 
gemaakt door de toegekende regiodeal van het Rijk en de regio West-Brabant voor de innovatie van 
plantaardige eiwitten

Op schema

Uitvoeringsprogramma Recreatie, Erfgoed 
en Natuur 

•  Streekorganisatie Brabantse Wal heeft 2019 gebruikt om een nieuwe koers voor haar toekomst te 
ontdekken. Het tijdelijke bestuur heeft daartoe tussenstappen genomen. Op projectniveau is in 
Steenbergen gewerkt aan 'innovatieve/rendabele teelten'. 
• De voorbereidingen voor het Vestinghuys en Levensboek hebben langer geduurd dan gedacht, o.a. 
vanwege de activiteiten rond 75 jaar bevrijding. De uitvoering start nu in 2020 met een eerste 
opstelling voor het Vestinghuys en vormgeving van het Levensboek. De ontwikkelingen rond het 
Stadspark maken deel uit van Vesting 5.0.
• De meeste onderdelen van het project West Brabantse Waterlinie zijn afgerond. Daarom is in 
oktober een open dag georganiseerd, samen met de opening van Fort Henricus. De einddatum van 
het project stond op 31 december 2019. Op dat moment waren nog niet alles prestaties gerealiseerd. 
Daarom is de Provincie een verzoek tot verder uitstel voor een klein aantal deelprojecten gedaan, en 
is gehonoreerd.
• Op 10 november 2019 is een nieuw (Samenwerkingsovereenkomst) getekend door alle partijen. 
Mede als uitvloeisel daarvan is begonnen met het opstellen van een Panorama Waterpoort; deze zal 
in 2020 verder worden uitgewerkt. Daarin wordt gestreefd om grootschalige opgaven (zoals energie 
en klimaat) die op het gebied af komen op een goede manier in het beleid te laten inpassen. De Dutch 
Delta Cruiseport is in overleg met de rederijen om  de riviercruises naar het gebied te krijgen. In dit 
jaar zijn voor de cruisemarkt de toeristische arrangementen gerealiseerd zodat de toeristen (onder 
begeleiding van gidsen) in het gebied kunnen worden vermaakt. De Masterclass heeft wederom 12 
nieuwe projecten opgeleverd en zal ook in 2020 weer met 12 projecten van start gaan. Bovendien is 
er een aantal activiteiten georganiseerd, zo is de Bietentocht wederom gestart in Steenbergen en er is 
een Waterpoortweekend gehouden. 

Afgerond
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• De financiering van het meerjarig programma van de Zuiderwaterlinie liep tot einde 2019.  Vanuit 
de centrale organisatie van de Zuiderwaterlinie zijn in 2019 promotionele acties en voorbereidend 
werk voor een nieuw programma uitgevoerd. Vanwege verschillende inzichten bij de betrokken 
partijen is er nog geen nieuw financieel kader afgesproken. Dit volgt in Q1 2020.
• De stuurgroep "Behoud Gummaruskerk", waar de gemeente deel van uitmaakt, heeft voorjaar 2019 
opdracht gegeven voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.  Medio december is het 
eindrapport opgeleverd aan de stuurgroep.  De stuurgroep bereidt een advies voor aan de 
achterbannen over de vervolgstappen. De VVV is voorjaar 2019 in de kerk geplaatst. Samen met de 
kerk heeft de VVV vele duizenden bezoekers getrokken. 

Afgerond

Havenkom De Heen • Conform planning is de herinrichting van de haven De Heen in de 2e helft van 2019 uitgevoerd en 
opgeleverd.

Afgerond


