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Recreatie voor werk en  kwaliteit van leven 

Gemeente Steenbergen zet  recreatie & toerisme op één! Recreatieondernemers willen graag op 
regelmatige basis meedenken om invulling aan deze ambitie te geven.  Versterking/oprichting van 
een/het toeristisch platform is daarom van groot belang.  

De recreatiesector zet zich in om de komende jaren vele extra banen te scheppen in de gemeente 
Steenbergen.  Deze banen komen bovenop de banen die de sector nu al biedt aan de inwoners van 
Steenbergen.  Buiten deze directe banen zorgen indirecte banen voor extra werkgelegenheid.  

Nederlanders stellen hoge eisen aan de kwaliteit van hun leefomgeving. Recreatieondernemers 
realiseren - samen met andere gastvrijheidsondernemers - deze kwaliteit. De ontwikkeling van 
aantrekkelijke voorzieningen draagt bij aan het versterken en veraangenamen van het regionale 
woon- en werkklimaat en de goede gezondheid van de lokale bevolking.  

Werkgelegenheid, goede gezondheid en een aangenaam woon-werk klimaat komen niet vanzelf. 

Ondernemers en gemeenten werken samen om dit mogelijk te maken. De recreatieondernemers 

willen samen met de gemeente Steenbergen werken aan de volgende 12 kansen.  

Economie & banen 

Meer toeristen zorgt voor meer economische groei. Economische groei zorgt voor meer banen. Om 

te kunnen groeien hebben ondernemers ruimte nodig. Financiële ruimte om te investeren en 

ontwikkelruimte om te innoveren.  

1. De gemeente bevriest de stijging van de lokale lasten om de investeringsruimte van 

ondernemers te behouden en de prijs van het toeristisch product niet te laten stijgen.  

2. De gemeente gaat aan de slag om samen met de sector te kijken naar alternatieven voor het 

huidige systeem en de huidige inning van de toeristenbelasting om eenzijdige hoge lasten- en 

onnodige regeldruk te voorkomen.  

3. Ondernemers in uw gemeente kunnen innoveren door het actieplan ‘vermindering regeldruk 

recreatiesector’ te implementeren. Samenwerken via het Ondernemingsdossier is 

topprioriteit.  

4. De gemeente stimuleert samen met ondernemers het vestiging- en ondernemersklimaat 

door het productiever maken van de recreatie- en  toerismesector. De gemeente biedt via de 

regionale productiviteitsladder inzicht in de productiviteit van de recreatie- en 

toerismesector. Inzet van dit instrument leidt tot een krachtiger regionale economie.  

5. Ken uw inwoners! RECRON InnovatieCampagne (RIC) brengt het gedrag en de 

belevingsvoorkeuren van uw burgers in beeld en zorgt voor vraaggericht recreatief beleid.  

Gezondheid & preventie  

Recreatie = welzijn! Zwembaden, buitensport, dagrecreatie en animatieteams op vakantieparken 

zorgen voor bewegende, gezonde kinderen en volwassenen. Het zwembad is cruciaal voor het 

waarborgen van de (zwem)veiligheid van uw inwoners. Sauna- en wellnessbedrijven hebben een 

bewezen functie in het gezond maken en houden van mensen. Gezonde inwoners kunnen werken, 



 
doen geen beroep op de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ en zijn beter in staat om zich in te 

zetten voor de maatschappij. Recreatieondernemers ondersteunen de inwoners van Steenbergen om 

gezond te blijven door het aanbieden van laagdrempelige zwem- en sportgelegenheid, sauna- en 

wellnessvoorzieningen en te zorgen voor andere manieren van sportieve recreatiemogelijkheden.   

6. Behoud het zwembad door de exploitatie van het gemeentelijke zwembad te 

verzelfstandigen. De private sector heeft meer mogelijkheden dan de overheid om te komen 

tot een efficiënte exploitatie. 

7. Sport = welzijn, beleidsaandacht vanuit de welzijnshoek schept additionele ruimte en 

middelen voor de ontwikkeling van gezondheidsbevorderende activiteiten, een betere 

gezondheid van uw inwoners en een daling van de zorgkosten op de langere termijn.  

8. Zwemmen is van levensbelang! De afgelopen jaren neemt het aantal kinderen dat kan 

zwemmen af. De gemeente moet het niet accepteren dat er kinderen van de basisschool 

gaan zonder zwemdiploma. Handhaaf of herintroduceer het schoolzwemmen, uit het 

oogpunt van veiligheid voor de kinderen in uw gemeente. 

9. Gebruik van sauna- , wellness- en buitensportactiviteiten bevorderen de gezondheid en 

zorgen voor economische bedrijvigheid. Doorontwikkeling van deze bedrijven verdient 

prioriteit. 

Vitaal platteland  

Een recreatief platteland is een vitaal platteland! Bevolkingskrimp is in veel landelijke gemeenten een 

probleem. Recreatieondernemers ondersteunen gemeenten om op een nuttige manier om te gaan 

met krimp, omdat toeristen het gat van de wegtrekkende bevolking helpen opvullen. De detailhandel 

maakt genoeg omzet, het zwembad blijft open en inwoners hebben werk.  

10. De gemeente zet toerisme & recreatie op één bij het ontwikkelen van flexibel ruimtelijk 

beleid. Door het ruimtelijke beleid samen met de ondernemers vraaggericht vorm te geven,  

ontstaan nieuwe aantrekkelijke vrijetijdslandschappen.  

11. De gemeente geeft recreatieondernemers de ruimte om maatschappelijke taken uit te 

voeren. Goed voorbeeld is Parc Sandur in Emmen.  

Groen & groei 

Economie & ecologie gaan hand in hand. Zorg voor samenwerking tussen recreatieondernemers, 

natuurorganisaties en overheden bij het beheer van natuur. Door het streven samen duurzaam te 

werken is de belasting van de recreatiesector op de omgeving minimaal.  

12. De gemeente en recreatieondernemers werken samen aan  duurzaam toerisme en 

energiebesparing. De gemeente neemt beperkende regels weg, bevordert het gebruik van de 

GreenKey en investeert in en stimuleert met inzet van Europese fondsen een duurzame 

recreatiesector. 

http://www.sandur.nl/

