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Onderwerp 
Motie opstellen natuurbeleidsplan 

Steenbergen; 24 februari 2015 

Aan de Raad, 

Op 27 november 2014 heeft u een motie aangenomen over het te ontwikkelen natuurbeleidsplan. U heeft 
ons opgedragen om het natuurbeleidsplan zodanig te ontwikkelen dat het begin 2016 kan worden 
vastgesteld, maar evengoed niet tot 2016 te wachten met concrete maatregelen op het vlak van natuur. In 
deze raadsmededeling gaan wij in op de door u aangenomen motie. 

Het college van burgemeester en wethouders is het met u eens dat de natuur een belangrijk onderwerp is 
voor de gemeente Steenbergen. Met de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan willen we dit ook tot 
uitdrukking brengen. Wij vinden het van belang om een zorgvuldig proces samen met onze partners te 
doorlopen. 

Proces voor het opstellen van het natuurbeleidsplan 
Het proces voor het opstellen van het natuurbeleidsplan bestaat grofweg uit twee fases: 

1. inventariseren (basis); 
2. opstellen beleid met uitvoeringsprogramma. 

Bij de eerste fase besteden we aandacht aan het inventariseren voor de onderwerpen: natuurwaarden, 
landschap, beheer, recreatie, ruimtelijke ordening en educatie. De resultaten van de inventarisaties 
krijgen een plaats bij de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan. Ook in deze fase hebben we de hulp van 
verschillende partners nodig. Wij starten binnenkort met het inventariseren. 

Bij de tweede fase komen we samen met een klankbordgroep tot het opstellen van een nota van 
uitgangspunten voor de gemeenteraad. Vervolgens wordt het beleid met het uitvoeringsprogramma 
opgesteld. In deze fase komen veel onderwerpen aan bod en wordt bepaald hoe we hier mee om willen 
gaan. In willekeurige volgorde kunt u denken aan de volgende onderwerpen: 

natuurbehoud; 
natuurontwikkeling; 
landschapsbehoud; 
landschapsontwikkeling; 
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex voor de onderdelen natuur en water; 
beheer; 
inrichting openbare ruimte; 
kwaliteitsverbetering van het landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen; 
recreatie en natuurrecreatie; 
cultuurhistorie en archeologie; 
nieuwe landgoederen; 
verdere inventarisatie; 
handhaving; 
gebiedsontwikkelingen Brabantse Wal, Waterpoort, De West Brabantse Waterlinie; 
rol agrarische sector; 



rol andere bedrijven en burgers; 
natuureducatie; 
ruimtelijke ordening en vergunningverlening; 
communicatie; 
monitoren; 
ecologische hoofdstructuur (aanleg en herijking); 
waterkwaliteit; 
Groen Blauw Stimuleringskader; 
financiering projecten; 
quick wins; 
bundeling van krachten en/of koppeling van projecten; 
uitvoeringsprogramma. 

Wij vinden het van belang om te benadrukken dat de bovenstaande lijst van onderwerpen niet limitatief is. 
Sterker nog, gedurende het proces kunnen onze partners en u aangeven welke onderwerpen een rol 
kunnen I moeten spelen. 

Voor de fases (en bijbehorende onderdelen) hebben we de inzet van onze partners nodig. Bij onze 
partners kunt u vooral denken aan: het Waterschap Brabantse Delta, de lokale ZLTO, Agrarische 
Natuurvereniging Brabantse Wal, Stichting Sirene, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants 
Landschap, dorpsraden I Stadsraad Steenbergen I Stichting Leefbaarheid De Heen, 
recreatieondernemers en scholen. Voor elke fase en het bijbehorende onderdeel wordt bezien welke 
partners we nodig hebben. 

Het bovengenoemde proces voor het opstellen van het natuurbeleidsplan vergt tijd en vraagt om inzet 
van onze partners. Bovendien hebben we bij de ontwikkeling van het beleid de ondersteuning van een 
adviesbureau nodig. Hiervoor moet een aanbestedingstraject worden doorlopen. 

Voor het opstellen van het natuurbeleidsplan wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierbij wordt, naast 
het bovenstaande, ook aandacht besteed aan de benodigde ambtelijke capaciteit en financiële middelen. 

Planning opstellen natuurbeleidsplan 
In door u aangenomen motie heeft u ons opgedragen om het natuurbeleidsplan zodanig te ontwikkelen 
dat het begin 2016 kan worden vastgesteld. Eerder hebben wij aangegeven het van belang te vinden om 
een zorgvuldig proces samen met onze partners te doorlopen. Wij verzoeken u dan ook om ons de tijd te 
geven om een goede invulling te geven aan het proces voor het opstellen van een natuurbeleidsplan, 
zodat wij u dit uiterlijk het eerste kwartaal van 2017 ter vaststelling aan kunnen bieden. Eveneens 
verzoeken wij u om rekening te houden met de planning van andere uit te voeren werkzaamheden. 

Het college van burgemeester en wethouders staat als dagelijks bestuur van de gemeente Steenbergen 
aan de lat om uitvoering te geven aan het raadsprogramma 'Van gemeente naar gemeenschap'. In ons 
Collegeprogramma 2014-2018 en de vastgestelde begroting 2015 is een planning opgenomen om 
uitvoering te kunnen geven aan de verschillende werkzaamheden. 

Wij zijn er een voorstander van dat het natuurbeleidsplan samen met behulp van de ambtelijke 
organisatie en onze partners wordt ontwikkeld. Het versneld uitvoeren van het natuurbeleidsplan heeft de 
volgende (negatieve) consequenties: 

er moet worden geschoven binnen de uit te voeren werkzaamheden op grond van de 
vastgestelde begroting. Hierbij wordt opgemerkt dat er bij sommige projecten, zoals de West 
Brabantse Waterlinie, geen ruimte is om te schuiven. Naar verwachting kan er door schuiven 
binnen de werkzaamheden ook maar beperkt ambtelijke capaciteit beschikbaar worden gesteld. 
Bij de uitvoering van het traject voor het opstellen van het natuurbeleidsplan moet dit een plaats 
krijgen. Waarschijnlijk is de extra inzet van externe adviseurs eventueel in combinatie met de 
extra inhuur van ambtelijke capaciteit nodig. De benodigde financiële middelen dienen 
beschikbaar te worden gesteld uit de algemene reserve; 
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het natuurbeleidsplan moet (nagenoeg) in zijn geheel worden opgesteld door externe adviseurs 
eventueel in combinatie met de extra inhuur van ambtelijke capaciteit. De benodigde financiële 
middelen dienen beschikbaar te worden gesteld uit de algemene reserve. Bij deze optie hebben 
(met name) externe partijen contact met onze partners. Dit draagt niet bij aan de ontwikkeling en 
het behoud van kennis binnen de eigen organisatie. Ook kan dit gevolgen hebben voor de 
uitvoering van het natuurbeleidsplan. 

U heeft kenbaar gemaakt het natuurbeleidsplan begin 2016 vast te willen stellen. Wij vinden het van 
belang om u mede te delen dat wij naar verwachting geen natuurbeleidsplan conform het in deze 
raadsmededeling omschreven proces kunnen opstellen als dit begin 2016 moet kunnen worden 
vastgesteld. 

Natuur is ook nu al belangrijk 
Natuur is een belangrijk onderwerp voor de gemeente. Binnen vele werkzaamheden uit het 
collegeprogramma en de vastgestelde begroting heeft natuur een belangrijke rol en wordt er bij de 
uitvoering van de werkzaamheden rekening gehouden met het onderwerp natuur. Wij wachten dan ook 
niet tot 2016 met het nemen van concrete maatregelen op het vlak van natuur. Bij de ontwikkeling van het 
natuurbeleidsplan zullen wij de verschillende werkzaamheden en onderwerpen duidelijk aan bod laten 
komen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 3ţe r en 
de loco-secretaris, de burgemeester, 


