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Geachte heer, 

Steenbergen, 7 april 2015 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 
'De fractie van het CDA heeft gelezen dat de gemeente Steenbergen dit jaar de Brabantse 
Waldag niet zal organiseren.' 

1. Klopt deze informatie? 
2. Waarom wordt de raad hier niet op voorhand over geïnformeerd? 
3. Hoeveel geld betaald de gemeente Steenbergen jaarlijks aan deze dag? 
4. Hoeveel geld ontvangt de gemeente als zij de Brabantse Waldag organiseert? 
5. Zijn de betrokken gemeenten het unaniem eens om het de komende jaren de 

Brabantse Waldag op hetzelfde landgoed te organiseren? 
6. Deelt u de mening van het CDA dat het heel jammer is dat wij de dag niet organiseren 

binnen onze gemeentegrenzen, net nu wij hard aan de weg timmeren om Steenbergen 
nog beter op de kaart te krijgen, net nu wij onze woonvisie actualiseren en onze 
economische visie weer een nieuwe impuls geven. 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. Ja, deze informatie klopt. 
2. Het college was zich er niet van bewust dat de raad op voorhand over dit 

onderwerp geïnformeerd wilde worden. 
3. De gemeente Steenbergen draagt jaarlijks bij aan de streekorganisatie Brabantse 

Wal. Vanuit de begroting van deze streekorganisatie (waaraan 4 gemeenten en de 
Provincie bijdragen) is een jaarlijks budget van C 27.500,- beschikbaar voor de 
organisatie van de Brabantse Waldag. 

4. De organisatie van de Brabantse Waldag wordt verzorgd vanuit de 
streekorganisatie. Het beschikbare budget vanuit de streekorganisatie is bedoeld 
voor facilitering van het evenement (inrichting, promotie, etc.) Er is in die zin geen 
sprake meer van een organiserende gemeente. Een gemeente ontvangt daarom 
geen geld voor het organiseren van deze dag. 
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5. Onderling overleg tussen gemeenten en ondernemersvereniging Toerisme en 
Recreatie Brabantse Wal heeft uitgewezen dat het besluit tot het aanwijzen van 
een vaste locatie voor de Brabantse Waldag unaniem was. 

6. De Brabantse Waldag biedt een mooi podium om een gemeente, inclusief de daar 
actieve ondernemers, van haar beste kant te laten zien. De organisatie van deze 
dag in Steenbergen kan Steenbergen daarom helpen beter zichtbaar te worden 
als aantrekkelijke recreatieve Brabantse Wal gemeente. 

Een succesvolle organisatie van de Brabantse Waldag vereist een goede locatie 
(aantrekkelijkheid, plaats voor deelnemers, bereikbaarheid, parkeermogelijkheid), 
veel voorbereidingstijd en een toereikend budget. Ter illustratie: de organisatie 
van de Brabantse Waldag in 2011 heeft de gemeente Steenbergen ongeveer 
C 48.000,- aan extra personele inzet gekost 

De organisatie van de Brabantse Waldag in Steenbergen in 2011 heeft ons 
geleerd dat Steenbergen geen specifieke locatie heeft waar alle activiteiten 
tegelijkertijd en bij elkaar kunnen plaatsvinden. Dat handicap overkomen betekent 
veel extra werk en kosten om toch een aantrekkelijk programma te kunnen 
aanbieden. 

Het publiek voor de Brabantse Waldag lijkt lokaal te worden gegenereerd. Voor 
Steenbergse ondernemers biedt een locatie buiten Steenbergen bezoekers die 
normaliter niet uit zichzelf in Steenbergen zouden langskomen. 

Op dit moment bevalt de vaste locatie vanuit organiserend perspectief goed. Wij 
kunnen ons voorstellen dat over enige tijd behoefte ontstaat om opnieuw na te 
denken over de opzet en organisatie van de Brabantse Waldag. In dat geval ligt 
een discussie over de locatie, wellicht in combinatie met andere Brabantse Wal 
opgaven zoals Landschappen van Allure, wat ons betreft voor de hand. 

Hoogachtend, 
burgemeester en-wethouders van Steenbergen, 
de locoseçfetariş, de burgemeester, 

R.A.J J.A.M 


