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Onderwerp: 

Uitvoeringsprogramma Recreatie&Toerisme 

   

 

Steenbergen, 20 september 2011 

 

 

Aan de Raad, 

 

1. Inleiding 

De Raad heeft op 24 juni 2010 opdracht gegeven om een overzichtskaart van alle te realiseren 

recreatieve en toeristische projecten op Steenbergs grondgebied op te stellen.  

Na de vaststelling van de visie Waterrecreatie op 27 november 2007  is er veel gebeurd binnen gemeente 

Steenbergen op het gebied van recreatie en toerisme. Onder meer de Kadernota Recreatie&Toerisme en 

de visie Landrecreatie zijn vastgelegd. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden aangegaan, zoals de 

toeristische samenwerking binnen de Brabantse Wal.  

Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in het uitvoeringsprogramma Recreatie&Toerisme, dat de 

uitwerking is van de overzichtskaart. 

 

2. Achtergrond 

Uw beslissing om de ontwikkeling van het toerisme in Steenbergen te stimuleren, en deze tot een 

economische sector van belang te maken, heeft geleid tot de vaststelling van een aantal visies en 

implementatieprogramma’s en het aangaan van samenwerkingsverbanden.  

Dit leidt, en heeft geleid, tot een aantal concrete projecten die in de verschillende 

implementatieprogramma’s zijn genoemd. Deze projecten zijn in het uitvoeringsprogramma 

Recreatie&Toerisme in één document opgenomen. 

 

3. Overwegingen 

De projecten uit het uitvoeringsprogramma Recreatie&Toerisme beogen op verschillende wijzen het 

(water)recreatieve product in Steenbergen te versterken. De uitvoering van het programma zal bijdragen 

aan de uitbouw van de recreatieve sector in Steenbergen waardoor deze een wezenlijkere bijdrage aan 

de Steenbergse economie zal gaan leveren. 

 

4. Middelen 

Voor een aantal projecten zijn middelen opgenomen in de begroting 2011 en 2012. Deze middelen staan 

per project vermeld. 

Voor een aantal projecten zijn nog geen middelen opgenomen. 

 

5. Risico’s 

De vaststelling en uitvoering van dit programma draagt niet alleen bij aan de realisatie van een 

kwaliteitsimpuls voor de recreatieve sector in Steenbergen, maar het draagt ook positief bij aan het 

recreatieve imago.  Het nalaten van vaststelling en/of uitvoering betekent naast ernstige vertraging in de 

ontwikkeling van het recreatieve product ook ongewenste imagoschade. Niet alleen voor de gemeente 

Steenbergen, maar ook voor de partners op de Brabantse Wal. 
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6. Aanpak 

De projecten uit het uitvoeringsprogramma Recreatie&Toerisme zullen bijdragen aan de ontwikkeling van 

een duurzaam recreatief product in Steenbergen. Het verdient dan ook aanbeveling deze uit te voeren, 

jaarlijks te evalueren en het programma waar nodig bij te stellen en aan te vullen.  

 

7. Voorstel 

U wordt verzocht het bijgevoegde uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme vast te stellen. 

 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

  

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

 

 


