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Aan de Raad, 
Sinds anderhalfjaar werkt de gemeente Steenbergen met een aantal partners in de regio aan een 
investeringsvoorstel voor het Provinciale 'subsidie' programma Landschappen van Allure. Deze 
mededeling informeert u over de voortgang van dit programma, in het bijzonder voor wat betreft de 
Steenbergse inbreng daarin. 

Provinciaal Programma 
Het doel van het programma Landschappen van Allure is om door middel van een eenmalige Provinciale 
investering de vitaliteit van de drie Brabantse Provinciale Landschappen (Maashorst, Groene Woud, 
Brabantse Wal) voor lange termijn veilig te stellen. Het op gang brengen van een nieuwe manier van 
gebiedsontwikkeling is de rode draad in het programma. Die nieuwe manier van gebiedsontwikkeling 
houdt in dat publieke en private partijen samen verantwoordelijkheid nemen voor het Landschap, in al 
haar facetten. De traditionele rol van de overheid wordt daarin tot op zeker hoogte verlaten. 

De Provincie heeft de Provinciale Landschappen uitgedaagd voorstellen voor robuuste projecten in hun 
gebied te doen. Er is in de eerste ronde een budget van 0 26 miljoen beschikbaar. Dat budget wordt 
toegekend aan de best scorende ingediende projecten. Er is geen gelijke verdeling van de middelen over 
de 3 Provinciale Landschappen voorzien. Dat betekent dat de gelden in principe in 1 Provinciaal 
Landschap kunnen landen. 

De robuuste projecten moeten voldoen aan de door de Provincie gestelde eisen. Zie daartoe de ter 
inzage liggende 'Regeling Landschappen van Allure'. Een robuust project moet tenminste 0 2 miljoen aan 
projectkosten omvatten, een bovenlokaal karakter hebben en aan een aantal kwaliteitcriteria voldoen. 
Een robuust project bestaat in de regel uit meerdere deelprojecten. Een robuust project wordt in zijn 
totaliteit door de Provincie geaccepteerd of afgewezen. Deelprojecten kunnen het totaal dus versterken, 
maar ook verzwakken. 

Inhoud 
Binnen het investeringsprogramma vanuit Provinciaal Landschap de Brabantse Wal zijn vier thema's 
uitgewerkt: De Steilrand, De Zoom, De Linie en Grenzeloos Groen. De Steilrand bevat projecten die de 
fysieke Steilrand bij Woensdrecht benadrukken. De Zoom benadrukt het belang van water voor de Wal en 
ziet op de turfhistorie in het gebied. De Linie richt zich op de militaire historie in het gebied. Grenzeloos 
Groen omvat voornamelijk particuliere landgoederen. 

Steenbergen valt met haar projecten binnen het onderdeel De Linie. Dat deel van het investeringsvoorstel 
wordt ambtelijk en bestuurlijk door de gemeente Steenbergen getrokken. De Linie bevat projecten op het 
gebied van cultuurhistorie, natuur en toegangspoorten voor de Brabantse Wal op het grondgebied van 
zowel de gemeente Steenbergen, de gemeente Bergen op Zoom als de gemeente Roosendaal. 



In bijgaand overzicht zijn de betreffende projecten aangeduid. Voor Steenbergen betreft het de volgende 
projecten: 

Recreatieve poort Benedensas 
Fort Henricus 
Recreatieve poort StadHaven 
Inundatiegebied (Oudland, Oudlands- en Halsters Laag, Cruijslandse Kreken) 
Thematische verbindingsroutes van de verschillende projecten 

Proces 
Op dit moment wordt met de partners gewerkt aan de uitwerking van het investeringsvoorstel De Linie. 
Het concept doorloopt de volgende stappen: 

ambtelijke check bij de Provincie (maart 2013); 
na de check door de Provincie wordt bezien of bijstelling van het voorstel noodzakelijk is (maart 
2013); 
het definitieve voorstel wordt het aangeboden aan het college van B&W van Steenbergen (maart 
2013); 
na goedkeuring door het college wordt een advies van het Bestuurlijk Overleg Brabantse Wal 
gevraagd (maart 2013); 
Na een positief advies van het Bestuurlijk Overleg Brabantse Wal wordt het voorstel door de 
gemeente Steenbergen ingediend bij de Provincie (april 2013); 
De Provincie neemt voor de zomer een besluit (juni/juli 2013); 
De Provincie besluit in de loop van 2013 wanneer in 2013 de 2 e ronde zal plaatsvinden. 

Het definitief in te dienen voorstel voor De Linie wordt u ter kennisname voorgelegd in april 2013. Mocht 
overleg met de Provincie uitwijzen dat extra toezeggingen vanuit de gemeente Steenbergen benodigd zijn 
om indiening mogelijk te maken, dan wordt u daartoe in april 2013 een voorstel gedaan. 
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