
 

 

 

 

 

 

 

   

Raadsvergadering  Agendanummer 

27 oktober 2011  9 

   

   

Onderwerp: 

uitvoeringsprogramma StadHaven 

   

 

Steenbergen, 20 september 2011 

 

 

Aan de Raad, 

 

1. Inleiding 
In mei 2011 bent u geïnformeerd over de voortgang van het project StadHaven. De informatie had 
betrekking op verdere uitwerking van het concept-uitvoeringsprogramma en de voorbereidingen van de 
herinrichting van de Markt. U is toegezegd in oktober 2011 ter informatie het definitieve 
uitvoeringsprogramma StadHaven te ontvangen.  
 
Aan die toezegging voldoen wij met dit voorstel. Naast het aanbieden van het definitieve 
uitvoeringsprogramma doet het college u ook een voorstel voor de financiële onderbouwing daarvan. 
Vanwege het grote aantal onderdelen van het uitvoeringsprogramma is een uitgebreide beschrijving per 
project achterwege gebleven. Het uitvoeringsprogramma vindt u als bijlage bij dit voorstel. 
 
2. Achtergrond 
Op 22 november 2010 is de intentieovereenkomst StadHaven ondertekend door Retail Platform 
Steenbergen (verder: RPS), Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Groot Steenbergen, verder: KHN) en 
de gemeente Steenbergen (verder: gemeente). De ondertekening van die verklaring was de bevestiging 
van de participatie van ondernemers (via ondernemersverenigingen) in het project. In de periode daarna 
is gezamenlijk – inclusief de Annaparochie (Gummaruskerk) - het uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Dat 
heeft geresulteerd in het definitieve uitvoeringsprogramma dat u bij dit document ter informatie is 
aangeboden. Alle in de stuurgroep participerende partijen steunen de inhoud van dit document.  
 
Het huidige uitvoeringsprogramma komt in belangrijke mate overeen met het conceptdocument van 
april 2011. Voor het overzicht zijn enkele projecten samengevoegd en geherschikt. Ook zijn enkele 
projecten op de ‘reservelijst’ geplaatst vanwege onzekerheid over de realiseerbaarheid van de 
betreffende onderdelen binnen de huidige projecthorizon (2014).  
 
Tijdens verschillende behandelrondes in commissie en Raad hebt u aangegeven ook inzet vanuit de 
ondernemers in het project StadHaven te willen zien. Niet alleen in termen van concrete actie, maar ook 
in financiële termen. Zoals aangegeven werken ondernemers vanuit verschillende verbanden aan dit 
project mee.  
 
Aan het uitvoeringsprogramma is een financiële consequentie verbonden. Die consequentie heeft 
gedeeltelijk betrekking op gemeentelijke activiteiten. De kosten daarvan worden/zijn meegenomen in de 
begrotingscycli wanneer daar een positief raadsbesluit onder ligt. Een ander deel heeft betrekking op 
activiteiten die vooral een spin-off voor ondernemers moeten opleveren: een aantrekkelijker gebied voor 
de regio moet leiden tot meer bezoekers en meer klanten die langer in het gebied verblijven.  
 
De huidige financiële inspanningen (door leden van RPS en KHN) in het gebied zijn niet toereikend om 
volledige financiële dekking van het programma te realiseren. Daarom is gezocht naar mogelijkheden om 
extra middelen uit het gebied te genereren. Daarbij zijn vrijwillige en niet-vrijwillige opties onderzocht. 
Aanvullende vrijwillige bijdragen lijken op korte termijn geen optie. Daarom zijn de gemeentelijke 
mogelijkheden om financiële middelen uit het gebied te genereren ter uitvoering van het programma 
uitdrukkelijk bekeken.  
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3. Overwegingen 

In de afgelopen 3 jaar is met ondernemers (RPS en KHN) gewerkt aan wat het project StadHaven op dit 

moment is. Op dit moment ligt er een gevarieerd meerjarenprogramma waar voor alle betrokken partijen 

voordeel uit te halen is. Waarin ook voor alle partijen een opgave ligt. Dit programma kan op de steun van 

beide ondernemersverenigingen rekenen. Zij beschouwen de voorgestelde maatregelen als noodzakelijk 

stappen om het centrumgebied van Steenbergen de gewenste impuls te geven.  

 

Dat wordt gezocht naar een impuls voor het centrum, wil niet zeggen dat er nu niets gebeurt in het 

centrum. Integendeel, verschillende ondernemers (retail en horeca) hebben de handen ineengeslagen 

om met enige regelmaat (promotionele) activiteiten in het centrum te (laten) organiseren. Er zijn echter 

ook ondernemers die niet bijdragen aan de (promotionele) activiteiten in het centrum, maar wel van die 

activiteiten profiteren. Dit zijn de zogenaamde freeriders.  

 

Het bestaan van freeriders resulteert in meerder opzichte in een suboptimale situatie. In de eerste plaats 

worden minder middelen voor gezamenlijke (promotionele) activiteiten gegenereerd dan mogelijk is. 

Daarnaast hangt met het ontbreken van financiële participatie het ontbreken van betrokkenheid bij de 

conditie van het winkelgebied samen. Een dergelijke situatie is moeilijk te combineren met de 

ontwikkeling naar een vitaal en aantrekkelijk winkelgebied.  

 

Zoals gezegd draagt een aantal ondernemers bij aan de organisatie van allerlei activiteiten in het gebied. 

Deze bijdrage is echter niet toereikend om ook de projecten uit het meerjarenprogramma te realiseren. 

Dat betekent dat bij continuering van de huidige situatie het niet mogelijk is het voorgestelde 

meerjarenprogramma uit te voeren. Tenminste, wanneer wordt uitgegaan van financiering daarvan door 

betrokken ondernemers. Scherp gesproken maakt het bestaande freeridersprobleem de uitvoering van dit 

programma onmogelijk. Daarmee hebben welwillende ondernemers, die het doel en de koers van het 

programma onderschrijven, te lijden onder de afstandelijke houding van concollega’s.  

 

In de afgelopen jaren is op verschillende manier geprobeerd de ‘freeriders’ te betrekken bij het project. 

Via uitnodigingen over de herinrichting, maar ook via uitnodigingen voor RPS bijeenkomsten waar 

inhoudelijk over het project StadHaven is gesproken. De respons is uiterst beperkt gebleven. 

Waarschijnlijk heeft deze groep dan ook een informatieachterstand over de achtergronden van het 

project.  

 

U hebt eerder aangegeven ook inzet van ondernemers in dit project te verwachten. De leden van 

ondernemersverenigingen RPS en KHN hebben vanaf het begin in dit project geparticipeerd. Ditzelfde 

geldt overigens ook voor vertegenwoordigers van de Annaparochie.  

 

Naast een persoonlijke inzet hebt u ook aangegeven een (wezenlijke) financiële bijdrage vanuit de 

ondernemers in dit project te verwachten. Zowel de leden van RPS als KHN investeren vrijwillig in 

(promotionele) activiteiten. Niet-leden doen dat niet. Het betreft vrijwel uitsluitend detaillisten. RPS is niet 

in staat deze ondernemers te bewegen tot participatie in dergelijk activiteiten/lidmaatschap. Participatie is 

geheel vrijwillig. Een mogelijke hulp zou hebben gelegen in het opzetten van een Bedrijven 

Investeringszone (BIZ). Indien een bepaald percentage van de aanwezige ondernemers vrijwillig instemt 

met een dergelijke regeling kan een centraal fonds worden opgericht waarin door alle ondernemers een 

verplichte bijdrage wordt gestort. Deze regeling wordt door de gemeenteraad vastgesteld en heeft 

daarmee een verplichtend karakter. Met de Kamer van Koophandel en de ondernemersverenigingen is 

geconstateerd dat de BIZ een lange voorbereidingstijd vergt. De huidige einddatum van het indienen van 

nieuwe BIZ aanvragen is 1 januari 2012. Mocht zijn gekozen voor een BIZ dan zou inmiddels een 

raadsbesluit over een dergelijke regeling/aanvraag moeten zijn genomen. Deze termijnen zijn te kort om 

de volledige voorbereiding op adequate wijze uit te voeren. Daarnaast verwachten de betrokken 

ondernemersverenigingen dat er op dit moment onvoldoende (vrijwillig) draagvlak voor een dergelijke 

regeling bestaat.  
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Gezien deze situatie is onderzocht welke mogelijkheden de gemeente – in haar rol als facilitator - heeft om 

een financiële bijdrage van alle ondernemers aan de uitvoering van het programma te realiseren. Om 

daarmee te doen wat ondernemersverenigingen op dit moment niet zelfstandig kunnen realiseren. De 

gemeente heeft vier opties: OZB, baatbelasting, precariobelasting en reclamebelasting. Omdat het in te 

zetten middel: alleen voor het projectgebied moet kunnen gelden, alle betrokken ondernemers moet 

dekken, flexibel moet zijn (tariefdifferentiatie) en relatief eenvoudig en goedkoop in invoering en gebruik 

moet zijn, vielen de eerste drie opties af. Reclamebelasting zou echter toepasbaar zijn in het gebied. Het 

is daarmee de enige mogelijkheid om op korte termijn een financiële bijdrage van alle ondernemers in het 

gebied te realiseren.  

 

Reclamebelasting houdt in dat de gemeente een belasting heft op openbare aankondigingen
1
 die 

zichtbaar zijn vanaf de openbare weg
2
. Hieronder vallen niet alleen schriftelijke aankondigingen waarop 

tekst zichtbaar is, maar tevens bijvoorbeeld foto’s en kenmerkende beelden. Indien een openbare 

aankondiging niet - of niet geheel - zichtbaar is waardoor de aankondiging niet wordt begrepen of niet 

wordt opgemerkt, is er geen openbare aankondiging in de zin van de reclamebelasting. Belastingplichtig
3
 

is degene van wie, of ten behoeve van wie, openbare aankondigingen worden aangetroffen. Er zijn 

verschillende heffingsmaatstaven mogelijk, gebaseerd op (bijvoorbeeld) aantal aankondigingen, 

oppervlakte aankondigingen of lengte van de aankondiging. Ook voor de tariefstelling bestaan meerdere 

mogelijkheden. Zo kan het tarief worden bepaald  per openbare aankondiging, naar grootte (vierkante 

meter), tijdseenheid (dag, week, maand), locatie (wel of geen centrum), wijze waarop wordt 

aangekondigd (bord, affiche) of aard van de openbare aankondiging (tekst, embleem). Daarnaast is de 

gemeente vrij om vrijstellingen op te nemen. Hierbij kan worden gedacht aan het vrijstellen van 

verkeersborden of waarschuwingsborden. Ook kunnen bepaalde personen, instellingen en/of bedrijven 

worden vrijgesteld, mits een objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig is.  

 

Reclamebelasting kan worden ingevoerd in slechts een deel van de gemeente. Daarbij geldt wel als 

voorwaarde dat de gemeente hiervoor een objectieve en redelijke grond heeft. In verband met 

bewijspositie in een eventuele beroepsprocedure, doet de gemeente er goed aan om er voor te zorgen 

dat die objectieve en redelijke grond uit gemeentelijke stukken duidelijk blijkt. Denk hierbij aan 

beleidsregels, collegevoorstellen of raadsvoorstellen. Zie in dit verband Rechtbank Middelburg 30 januari 

2008. De rechter keurde de invoering van de reclamebelasting in de binnenstad van Middelburg goed op 

grond van de extra investeringen die de gemeente deed in de binnenstad en de door de gemeente 

gewenste regulering van het uiterlijk van de binnenstad. 

 

Op basis van een vertaling van de reclamebelasting vanuit andere gemeenten naar Steenbergen is door 

de stuurgroep besloten meer concreet de mogelijkheden van reclamebelasting in Steenbergen te 

onderzoeken. Dat onderzoek uitgewezen dat reclamebelasting de kosten van het uitvoeringsprogramma 

kan dekken over een periode van drie jaar. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat over een periode van drie 

jaar € 139.130,- aan projectfinanciering vanuit het ‘centrumfonds’ plaats moet vinden. Invoering van 

reclamebelasting dekt die kosten over een periode van drie jaar. Met een licht begroot overschot in het 

laatste jaar.  

 

In onderstaand overzicht is in kort bestek de relatie tussen de kosten van het uitvoeringsprogramma voor 

de jaren 2012-2014 en de berekende opbrengst van reclamebelasting weergegeven.  

 

                                                        
1 Openbare aankondigingen zien op alle tot het publiek gerichte mededelingen, welke erop zijn gericht de belangstelling van het  publiek te trekken 

van hetgeen wordt aangekondigd. Geen openbare aankondigingen zijn:vermelding openings-
 
en sluitingstijden en aanduidingen die aangeven waar 

de hoofdingang van een gebouw zich bevindt. 

2 Artikel 1 Wegenwet (wordt mede verstaan voetpad, rijwielpad, jaagpad, dreef, molenweg, brug, kerkweg en andere verkeersbanen voor beperkt 

gebruik.  

3 Hoge Raad heeft bepaald dat in het geval een gemeente belasting kan opleggen aan degene van wie dan wel ten behoeve van wie e en openbare 

aankondiging wordt aangetroffen, belastingplichtig is degene die bij de openbare aankondiging rechtstreeks belang heef t. De Hoge Raad bepaalde 

op dat in het geval meerdere personen een rechtstreeks belang hebben, belastingplichtig is degene wiens belang het meest op d e voorgrond treedt. 
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De uitgangspunten van het overzicht zijn: 

1. Er is uitgegaan van 133 te belasten objecten binnen het projectgebied; 

2. Voor elk te belasten object is gerekend met een belasting van € 490,- per jaar, ongeacht grootte of 

aantal uitingen; 

3. De perceptiekosten (kosten voor opname, aanslagen en behandeling bezwaar en beroep) worden in 

mindering gebracht op de bruto-opbrengst; 

4. Op advies van externe deskundigen is gerekend met 45% (van de opbrengst) in het eerste jaar en met 

20% in de jaren daaropvolgend; 

5. De ‘kosten uitvoeringsprogramma’ corresponderen met de som van de projecten ‘centrumfonds’ in de 

betreffende jaren uit het uitvoeringsprogramma; 

6. Alle kosten betreffen begrote bedragen;  

 

Financieel overzicht ‘centrumfonds’ 2012 - 2014 

  
2012 2013 2014 

     Begrote Bruto opbrengst reclamebelasting € 65.170,00 € 65.170,00 € 65.170,00 

Begrote -/- Perceptiekosten € 29.326,50 € 13.034,00 € 13.034,00 

Begrote Netto opbrengst reclamebelasting € 35.843,50 € 52.136,00 € 52.136,00 

     Begrote -/- Kosten uitvoeringsprogramma € 47.190,00 € 57.220,00 € 34.720,00 

Begroot Netto saldo uitgaven -/- inkomsten € 11.346,50- € 5.084,00- € 17.416,00 

     Begroot Netto saldo cumulatief ‘centrumfonds’ € 11.346,50- € 16.430,50- € 985,50 

 

Uit dit overzicht wordt duidelijk dat de netto-opbrengsten van de reclamebelasting in Steenbergen over de 

periode 2012-2014 toereikend zijn om verschillende onderdelen van het uitvoeringsprogramma ten laste 

van het ‘centrumfonds’ te bekostigen. Uit dit overzicht blijkt ook dat de verdeling van kosten en netto-

opbrengsten over de jaren niet gelijk verlopen. Tijdens de eerste twee jaren ontstaat een oplopend tekort 

in het fonds, dat in het derde jaar volledig wordt opgeheven. Uiteindelijk resteert – over een periode van 3 

jaar – een beperkt positief saldo. Daarbij nogmaals opgemerkt dat dit geldt bij bovengenoemde 

uitgangspunten. Wanneer de uitgangspunten wijzigen, kan dat consequenties voor deze cijfers hebben.  

 

De financiële participatie van alle/de meeste ondernemers in het gebied aan de realisatie van het 

uitvoeringsprogramma kan een positieve impuls voor hun betrokkenheid bij ontwikkelingen in het gebied 

veroorzaken. Dat zal een vliegwielfunctie voor activiteiten en uniforme opstelling in het winkelgebied 

opleveren. Daarnaast vergroot de financiële participatie van alle/de meeste ondernemers hopelijk de 

behoefte van niet-leden om lid te worden van een ondernemersvereniging. Om daarmee ook hun stem in 

het project te laten horen. De versterking van de ondernemersverenigingen betekent dat de 

vertegenwoordigers namens een grotere achterban kunnen spreken, wat de vertegenwoordigende functie 

van deze verenigingen versterkt.  

 

De in het project participerende ondernemers hebben via RPS en KHN aangegeven in te stemmen met 

de invoering van reclamebelasting, wanneer deze exclusief en volledig wordt gebruikt voor de financiering 

van ‘centrumfonds’ projecten uit het uitvoeringsprogramma en wanneer het bijgevoegde 

uitvoeringsprogramma ongewijzigd wordt uitgevoerd.  

 

4. Middelen 

De kosten voor de gemeentelijke uitgaven binnen het project StadHaven zijn/worden meegenomen in de 

betreffende begrotingscycli.  

 

De kosten ten laste van het ‘centrumfonds’ kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van de 

reclamebelasting. Voor de invoering van reclamebelasting (opstellen Verordening) is een bedrag van € 

1.000,- benodigd. Dit bedrag is beschikbaar binnen het werkbudget StadHaven voor 2011.  
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De invoering van reclamebelasting gaat samen met jaarlijkse perceptiekosten. Deze kosten betreffen een 

jaarlijkse inventarisatie van belastingplichtige objecten, de verwerking van aanpassingen in het bestand, 

het opleggen van aanslagen en het afhandeling van bezwaren op de aanslag. Omdat de gemeente geen 

ervaring heeft met reclamebelasting is het moeilijk vooraf een reële perceptiekostenindicatie te geven. 

Daarom zijn de kosten gebaseerd op het advies van externe deskundigen die jarenlange ervaring met 

deze belasting hebben. Zij schatten de perceptiekosten op basis van ervaring op 45% van de 

belastingopbrengst voor het eerste jaar (in verband met invoering en afhandeling bezwaren) en 20% van 

de belastingopbrengst voor de jaren daarna. Deze kosten kunnen worden voldaan uit de bruto-

belastingopbrengst. De ervaring met andere belastingen heeft geleerd dat normaliter de perceptiekosten 

in het eerste jaar weliswaar hoger zijn dan in de navolgende jaren, maar dat die lager liggen dan 45%. 

Daarom wordt verwacht dat de daadwerkelijke perceptiekosten in het eerste jaar lager zullen uitvallen dan 

de gecalculeerde 45%. In een dergelijk geval komt de kostenbesparing ten goede aan het programma.  

 

5. Risico’s 

Maatschappelijk/sociaal 

- ontbreken van goede communicatie met betrokken partijen en de omgeving; 

- ontbreken draagvlak bij een aanzienlijk aantal ondernemers met risico op bezwaar en beroep 

Technisch/Uitvoerend 

-  

Organisatorisch 

-  

Juridisch/wettelijk: 

- mogelijke bezwaren tegen aanslag door ondernemers; 

Ruimtelijk/geografisch: 

-  

Politiek/bestuurlijk: 

- geen politiek draagvlak voor invoering reclamebelasting; 

Onvoldoende inzicht: 

-  

Financieel/economisch: 

- wanneer het instrument ‘reclamebelasting’ niet wordt ingezet, valt de enige financiële drager op korte 

termijn onder een wezenlijk deel van het project weg. 

 

6. Aanpak 

Om het project StadHaven naar de realisatiefase te brengen is additionele financiering vanuit het gebied 

noodzakelijk. Reclamebelasting is op dit moment de enige optie om dat op korte termijn te 

bewerkstelligen. U wordt daarom voorgesteld een principebesluit te nemen om reclamebelasting in 

projectgebied StadHaven in te voeren ten bate van de financiering van de ‘centrumfonds’ projecten. Het 

college doet u in december 2011 een voorstel voor een Verordening daartoe.  

 

7. Voorstel 

- kennisnemen van het uitvoeringsprogramma; 

- de gemeentelijke kosten daaruit meenemen in de relevante begrotingscycli;  

- kennisnemen van de mogelijkheden om het ‘centrumfonds’ te vullen; 

- in principe akkoord te gaan met de invoering van reclamebelasting ter dekking van de projectkosten 

ten laste van het ‘centrumfonds’; 

- het college opdracht te geven om u in december 2011 een voorstel voor een verordening 

‘reclamebelasting’ per 1/1/2012 te doen; 
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Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

  

mr. J.M.W.H. Leloux J.J. Hoogendoorn 

 

 


