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1.  Projectomschrijving 
 
1.1 Aanleiding 

 
Inleiding 
De natuur heeft een belangrijke plaats in de Steenbergse samenleving.  
 
De gemeente Steenbergen herbergt vele natuurwaarden. Binnen de gemeentegrenzen ligt 
het internationaal van belang zijnde Natura 2000-gebied Krammer – Volkerak. Ook wordt de 
gemeente gekenmerkt door vele natuurgebieden in de vorm van ecologische hoofdstructuur, 
natte natuurparels en ecologische verbindingszones. Enkele voorbeelden van onze 
natuurgebieden zijn: 

- Dintelse Gorzen; 
- Slikken van de Heen; 
- Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet; 
- Molenkreekstelsel (Molenkreek, Potmarkreek en de Barend) 
- Kruislandse Kreken; 
- Oudland; 
- Rietkreek. 

Daarnaast zijn de dieren en planten buiten deze gebieden van belang voor de 
natuurwaarden. De verschillende soorten zijn aanwezig binnen en buiten de bebouwde kom.  
 
De verschillende natuurgebieden en de flora en fauna zijn zowel van belang op het gebied 
van wet- en regelgeving als op het gebied van beleidsmatige keuzes. Op het gebied van wet- 
en regelgeving zijn met name de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet, de 
provinciale verordening ruimte en de gemeentelijke bestemmingsplannen van belang. 
Echter, vooral de beleidsmatige keuzes geven kleur aan de Steenbergse natuur. Hoe gaan 
we samen om met het behoud en de ontwikkeling van de natuur. Een rijke variatie aan 
natuur bepaalt onze biodiversiteit. Natuur wordt gewaardeerd door de inwoners van 
Steenbergen en draagt bij aan een mooie recreatieve beleving van onze gemeente. Ook is 
het van belang dat natuur en economische ontwikkeling hand in hand door het Steenbergse 
landschap moeten kunnen lopen. De diverse ontwikkelingen in Steenbergen moeten elkaar 
versterken. Het is dan ook van belang om de natuur een duidelijke plaats te geven binnen 
onze gemeente. 
 
Raadsprogramma 
In het raadsprogramma ‘Van gemeente naar gemeenschap’ is aangegeven dat er een 
natuurbeleidsplan wordt gemaakt.  
 
In het raadsprogramma is het volgende opgenomen:  
‘We gaan een natuurbeleidsplan maken. De ecologische verbindingszones maken daar 
onderdeel van uit. Het natuurbeleidsplan is ook van belang voor de kansen voor recreatie in 
onze gemeente. In het natuurbeleidsplan bepalen we wat we als gemeente als natuurwaarde 
hebben en waar we heen willen. Het uitvoeringsplan geeft dan aan welke stappen we 
kunnen gaan zetten.’ 
 
Collegeprogramma  
In het Collegeprogramma 2014 – 2018 is in het Programma Milieu en Ruimtelijke Ordening 
onder het onderwerp Milieu als doel opgenomen  dat er een heldere visie komt op de plaats 
die natuur inneemt in de gemeente Steenbergen. 
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Vastgestelde begroting 2015 
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2015 ingestemd met de 
ontwikkeling van het natuurbeleidsplan.  
 
In de begroting is het volgende opgenomen:  
‘Er wordt, conform het raadsprogramma, een natuurbeleidsplan met een uitvoeringsplan 
opgesteld. Er wordt bepaald welke natuurwaarden de gemeente heeft en waar we heen 
willen. In het kader van dit proces wordt onder andere aandacht besteed aan: 

 het behoud en ontwikkeling van natuur en landschap; 
 de kansen voor (natuur)recreatie; 
 het beheer van natuur; 
 het natuurbeleidsplan als hulpmiddel bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Alvorens het beleid te kunnen ontwikkelen is eerst een praktische inventarisatie van de 
natuurwaarden nodig. Het jaar 2015 staat in het teken van deze inventarisatie 
(bureauonderzoek met eventuele gerichte veldinventarisaties). Er wordt bij voorkeur 
gebruikgemaakt van de kennis van bijvoorbeeld Stichting Sirene, terreinbeheerders en het 
waterschap. Het jaar 2016 zal in het teken staan van de ontwikkeling van het 
natuurbeleidsplan met uitvoeringsplan. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een 
klankbordgroep. Vaststelling van het beleid door de gemeenteraad kan uiterlijk plaatsvinden 
in het eerste kwartaal van 2017. Het planproces heeft een raadplegend karakter.’ 
 
Aangenomen motie van 27 november 2014 
Op 27 november 2014 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het te 
ontwikkelen natuurbeleidsplan. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en 
wethouders 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. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad middels de 
raadsmededeling van 24 februari 2015 geïnformeerd over de motie. Er is voorgesteld om het 
natuurbeleidsplan te ontwikkelen, zodat het uiterlijk het eerste kwartaal van 2017 kan worden 
vastgesteld. De raadsmededeling stond op de lijst van ingekomen stukken bij de 
oordeelsvormende raadsvergadering van 11 maart 2015 en is voor kennisgeving 
aangenomen. 
 
 
1.2 Opdrachtformulering 

De doelstelling van de gemeente Steenbergen voor dit project is de ‘Realisatie van een 
natuurbeleidsplan’. In het plan van aanpak wordt omschreven hoe dit wordt ontwikkeld. 
 
 
1.3 Resultaat 

Het proces van het opstellen van het natuurbeleidsplan bestaat grofweg uit drie fases: 
- inventariseren (2015); 
- opstellen beleid (2016 en begin 2017); 
- opstellen uitvoeringsprogramma (eind 2016 en eerste helft 2017) 

 
Binnen de gemeentelijke organisatie zijn er verschillende afdelingen en medewerkers 
betrokken bij de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan. Het betreft de Afdeling Beleid, de 
Afdeling Beheer en in minder mate de Afdeling Publiekszaken en de Afdeling Ondersteuning. 
 
Buiten de gemeentelijke organisatie zijn eveneens verschillende partners betrokken bij de 
ontwikkeling van het natuurbeleidsplan. Hierbij kan primair worden gedacht aan: het 
Waterschap Brabantse Delta, de lokale ZLTO, de Agrarische Natuurvereniging Brabantse 
Wal, Stichting Sirene, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, 
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dorpsraden / Stadsraad Steenbergen / Stichting Leefbaarheid De Heen, 
recreatieondernemers en scholen.  
 
Voor elke fase (en bijbehorende onderdelen) moet worden bepaald wie onze partners zijn. 
Niet elke partner heeft een rol in elk proces. 
 
Voor het uitvoeren van inventarisaties en het opstellen van een natuurbeleidsplan met 
uitvoeringsprogramma is de ondersteuning van een adviesbureau vereist.   
 
Hieronder wordt nader ingegaan op de (samenhang van de) verschillende fases voor de 
ontwikkeling van het natuurbeleidsplan met uitvoeringsprogramma. Bij het doorlopen van de 
verschillende fases wordt aandacht besteed aan het informeren van de gemeenteraad.  
 
Fase 1: Inventariseren (2015) 
Het uitvoeren van een inventarisatie is de basis voor de ontwikkeling van het beleid. Eerst 
wordt er een inventarisatie gemaakt voor verschillende relevante onderwerpen. De resultaten 
van alle inventarisaties worden vervolgens gebruikt bij de realisatie van het beleid en het 
uitvoeringsprogramma. De inventarisatie wordt in 2015 verricht. Hieronder wordt de basis 
van de verschillende inventarisaties weergegeven. Gedurende het proces worden de 
verschillende inventarisaties nog nader uitgewerkt. Bovendien wordt per 
inventarisatieonderdeel bepaald welke partners een rol kunnen spelen. De gemeenteraad 
wordt gedurende fase 1 geïnformeerd over de genomen stappen en de verkregen informatie. 
 
Inventariseren van de natuurwaarden 
Fase 1 bestaat primair uit het inventariseren van de bestaande natuurwaarden. Hierbij wordt 
uitgegaan van een praktische inventarisatie van de natuurwaarden (bureauonderzoek met 
eventuele gerichte veldinventarisaties). Over de methodiek van inventariseren wordt overleg 
gevoerd met de belangrijkste partners, zoals: het waterschap, de terreinbeheerders, 
Stichting Sirene en de ZLTO. In het kader van de inventarisatie wordt onderscheid gemaakt 
naar: 
- bebouwde kom en buitengebied; 
- binnen en buiten natuurgebieden; 
- beschermde soorten op grond van wetgeving (Natuurbeschermingswet en Flora- en 
faunawet) en overige soorten. De inventarisatie richt zich op beschermde soorten op grond 
van wetgeving; 
- gebieden met of zonder een grote belevingswaarde van natuur.   
 
Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de kennis van bijvoorbeeld Stichting Sirene, 
terreinbeheerders en het waterschap. De inventarisatie wordt uitgevoerd door een 
adviesbureau met input van de verschillende partners. De inventarisatie moet resulteren in 
een natuurwaardenkaart (nulmeting, actuele en potentiële waarden, beschermde gebieden).  
 
Inventariseren bij andere onderwerpen 
In fase 1 wordt eveneens geïnventariseerd welke aspecten van belang zijn voor de 
onderwerpen: 

- landschap. Het Steenbergse landschap draagt bij aan de natuurwaarden, de 
recreatieve waarde en cultuurhistorische waarde van het gebied. De inventarisatie 
moet resulteren in een landschapskaart (nulmeting en globale visiekaart). De 
inventarisatie moet praktisch gebeuren; 

- beheer. Binnen de gemeente Steenbergen zijn vele groot grondeigenaren (mede) 
verantwoordelijk voor het behoud van natuurwaarden. De verschillende 
terreinbeheerders voeren hun eigen beheer. De gemeente Steenbergen voert ook 
beheer. De gemeente heeft als eigenaar en inrichter van de openbare ruimte (land en 
water) invloed op de natuur- en landschapswaarden. Uit de inventarisatie moet 
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blijken hoe de gemeente nu omgaat met beheer (instandhouding, aanleg en 
aanpassing)  in relatie tot natuur- en landschapswaarden; 

- recreatie. De kansen voor (natuur)recreatie krijgen ook een plaats in het 
natuurbeleidsplan. Aan de hand van een inventarisatie van het bestaande beleid en 
aanbod wordt intern een eerste inventarisatie verricht naar mogelijke kansen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met verschillende lagen, zoals: natuur, landschap en 
cultuurhistorie; 

- ruimtelijke ordening. Eerder is al aangegeven dat natuur en economische 
ontwikkelingen hand in hand door het Steenbergse landschap moeten kunnen lopen. 
Hiermee wordt bedoeld dat overbodige belemmeringen moeten worden voorkomen. 
Er wordt een eerste inventarisatie verricht naar de verschillende ruimtelijke aspecten. 
Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met de uitgevoerde inventarisatie naar 
natuurwaarden; 

- educatie. De mogelijkheden voor natuureducatie worden in deze fase globaal 
onderzocht. Er wordt een eerste inventarisatie verricht naar mogelijke kansen. Hierbij 
wordt bijvoorbeeld contact gezocht met de scholen. 

 
Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de kennis van onze partners.  
 
Fase 2: Opstellen natuurbeleidsplan (2016 en begin 2017) 
Bij het opstellen van het natuurbeleidsplan besteden we aandacht aan verschillende 
onderwerpen. Voor de invulling van deze onderwerpen is de in Fase 1 uitgevoerde 
inventarisatie van belang.  
 
In fase 2 wordt voor de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan een beeldvormende 
raadsvergadering georganiseerd. Tevens worden er andere bijeenkomsten / overleggen 
gehouden. 
 
Voor de vorming van een gedragen natuurbeleidsplan is het van belang om de onderwerpen 
te bespreken met onze partners en een klankbordgroep.  
 
Voordat de klankbordgroepbijeenkomsten starten, gaan we in overleg met de belangrijkste 
partners, zoals: het waterschap, de terreinbeheerders, Stichting Sirene en de ZLTO. Hoe 
kijken deze partners aan tegen de bestaande situatie, naar de toekomst en het op te stellen 
natuurbeleidsplan?   
 
Voor het opstellen van het natuurbeleidsplan is het ook van belang om overleg te voeren met 
een klankbordgroep. Het Waterschap Brabantse Delta, de lokale ZLTO, de Agrarische 
Natuurvereniging Brabantse Wal, Stichting Sirene, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Brabants Landschap, dorpsraden / Stadsraad Steenbergen / Stichting Leefbaarheid De 
Heen, recreatieondernemers en scholen willen we laten deelnemen aan de klankbordgroep. 
 
Er wordt in deze fase gedacht aan twee bijeenkomsten met een klankbordgroep. In de eerste 
bijeenkomst kunnen de ideeën over de verschillende onderwerpen aan bod komen. In de 
tweede bijeenkomst kan een conceptnota van uitgangspunten worden besproken. 
Doelstelling is om met input van de klankbordgroep een nota van uitgangspunten op te 
stellen, welke de basis vormt voor de ontwikkeling van het beleidsdocument. Deze nota van 
uitgangspunten wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het concept 
natuurbeleidsplan kan vervolgens worden opgesteld. Dit concept moet aan de 
klankbordgroep worden voorgelegd. Hierna wordt het beleidsplan opgesteld,  zodat het 
beleidsplan naar verwachting uiterlijk maart 2017 door de gemeenteraad kan worden 
vastgesteld. Als onderdeel van dit proces wordt ook een visiekaart opgesteld. 
 
De bovenstaande tekst geldt voor de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan in zijn 
algemeenheid. Voor bepaalde deelonderwerpen kan een apart traject worden doorlopen. Er 
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wordt voorgesteld om dit in ieder geval te doen voor de onderwerpen (natuur)recreatie, 
natuur- / landschapsontwikkeling en educatie. In samenspraak met de betrokken partijen 
wordt hier een opzet voor gemaakt. 
 
In het kader van de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan wordt in ieder geval rekening 
gehouden met de onderstaande onderwerpen. Deze onderwerpen willen we met onze 
partners bespreken zodat we hier gezamenlijk inhoud aan kunnen geven. Ook vernemen wij 
graag van onze partners en de gemeenteraad welke andere onderwerpen een rol 
kunnen/moeten spelen. De onderwerpen zijn in willekeurige volgorde genoemd. 

- 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. 

 
Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen voor de te maken keuzes is het nodig om een 
interactief beleidstraject op te starten. Vele partners spelen hierbij een rol. Voor het 
inzichtelijk maken van de wensen is het van belang om in overleg te treden met de 
verschillende partners. Dit is geborgd binnen het omschreven  traject.  
 
Fase 3: Opstellen uitvoeringsprogramma (eind 2016 en eerste helft 2017) 
Naast het opstellen van een beleidsplan is het van belang om uitvoering te geven aan het 
beleid. In een uitvoeringsprogramma geven we aan hoe we samen met onze partners 
invulling gaan geven aan het behoud en de ontwikkeling van de Steenbergse natuur.  
 
Er wordt aangevangen met het opstellen van het uitvoeringsprogramma, nadat het concept 
natuurbeleidsplan is opgesteld. Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma wordt 
overleg gevoerd met de leden van de klankbordgroep genoemd in Fase 2. Voor de 
verschillende onderwerpen van het uitvoeringsprogramma wordt overleg gevoerd met de 
belanghebbende partners. Het concept uitvoeringsprogramma wordt ter beoordeling 
voorgelegd aan de klankbordgroep. Hierna wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld, zodat 
het naar verwachting uiterlijk mei 2017 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.  
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1.4 Eisen, randvoorwaarden en beperkingen 

De ontwikkeling van het natuurbeleidsplan gebeurt met behulp van de drie fases. Voor het 
project zijn financiële middelen en ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld.  
 
In het plan van aanpak is een werkmethodiek opgenomen. Binnen deze methodiek is ruimte 
voor aanpassingen. De op te leveren producten zijn omschreven in het vorige hoofdstuk. 
 
Voor de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan wordt gebruik gemaakt van de kennis van: 

- de diverse gemeentelijke partners; 
- de gemeentelijke organisatie; 
- een adviesbureau. 

 
Ter waarborging van de kwaliteit is het in het bijzonder van belang dat er voldoende 
draagvlak is bij de gemeentelijke partners. Onze partners hebben de grootste invloed op het 
behoud, de ontwikkeling en de beleving van de Steenbergse natuur. Om dit draagvalk te 
creëren is het noodzakelijk om een interactief beleidsproces te doorlopen. Als er enkel 
sprake is van een gemeentelijk besluit zal het gewenste eindresultaat niet worden bereikt.  
 
Hieronder wordt nader ingegaan op de kosten en baten behorende bij de ontwikkeling van 
een natuurbeleidsplan. 
 
Kosten 
In het kader van de vastgestelde begroting 2015 is er een budget beschikbaar gesteld. 
Zowel voor 2015 als 2016 is er € 25.000 per jaar beschikbaar gesteld. Voor 2015 zijn 
middelen ter beschikking gesteld voor de inventarisatie naar de natuurwaarden en de 
vertaling naar kaartmateriaal en een bijbehorend boekwerk. Het beschikbare budget voor 
2016 is opgenomen voor het opstellen van het natuurbeleidsplan met uitvoeringsprogramma. 
Naar verwachting kan voor de uit te voeren werkzaamheden in 2017 het restant van de 
financiële middelen van 2016 worden benut. Indien de beschikbaar gestelde financiële 
middelen niet toereikend zijn, dan wordt hierover nader geadviseerd. 
 
Voor het te ontwikkelen natuurbeleidsplan is ook de inbreng van de ambtelijke organisatie 
vereist. Er is ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld.  
 
Baten 
De baten zijn nog niet uit te drukken en euro’s en ambtelijke uren. In het kader van het traject 
wordt vooral gezocht naar koppelkansen (werk met werk maken), de realisatie van een 
kapstok voor de natuur en een inspiratiebron. Het is de bedoeling om bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van activiteiten te bundelen. Kunnen we samen met andere partijen de 
gewenste natuur ontwikkelen (samen de kosten delen of aansluitend aan elkaars 
eigendommen)? Kunnen we in een ontwikkeling natuur, recreatie, cultuurhistorie, 
archeologie en educatie bundelen?  
Veel partijen en de gemeente zijn (samen) bezig met de Steenbergse natuur. Bij de 
ontwikkeling van het natuurbeleidsplan kunnen we laten zien wat er al wordt gedaan. Het 
natuurbeleidsplan wordt dan als een kapstok gebruikt. Daarnaast is het natuurbeleidsplan 
een inspiratiebron voor een ieder die de natuur een warm hart toedraagt. Vele onderwerpen 
en ideeën krijgen een plaats. 
 
   
1.5 Risico’s  

De risico’s verbonden aan de ontwikkeling van een natuurbeleidsplan zijn in willekeurige 
volgorde de volgende: 

- de gemeente Steenbergen pioniert bij het opstellen van een natuurbeleidsplan. Er 
zijn geen blauwdrukken voor het opstellen van natuurbeleid voor gemeenten en het 
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doorlopen van de bijbehorende processen. Wij gaan aan de slag met onze partners 
en kleuren het traject op onze manier gezamenlijk in. Wel is het plan van aanpak de 
basis voor dit traject; 

- het succes van het traject is afhankelijk van de medewerking van de gemeentelijke 
partners. De gemeente kan het niet alleen; 

- er zijn vele partners betrokken bij het proces. De doelstelling is om een zo breed 
mogelijk draagvlak te creëren. Echter, verschillende partijen hebben verschillende 
belangen;  

- gedurende het proces kan blijken dat de beschikbaar gestelde financiële middelen 
voor het opstellen van het natuurbeleidsplan onvoldoende zijn. Daarnaast is er op dit 
moment niets bekend over de financiële middelen verbonden aan het bijbehorende 
uitvoeringsprogramma; 

- gedurende het traject wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin komen niet 
enkel doelstellingen voor de gemeente te staan. Er worden ook doelstellingen voor 
onze partners opgenomen. De aanwezige financiële middelen zowel bij de gemeente 
als bij onze partners zijn van invloed op de mogelijkheden. 
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2. Aanpak 
 
2.1 Betrokken partijen 
Voor de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan wordt gebruik gemaakt van de kennis van: 

- de gemeentelijke organisatie; 
- de diverse gemeentelijke partners; 
- een adviesbureau. 

 

 
BESTUURLIJK PROJECTHOUDER:   wethouder P. Lepolder - Ruitenberg 
 
AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:   Afdelingshoofd Afdeling Beleid 
 
PROJECTLEIDING  
Beleidsmedewerker       Afdeling Beleid 
 
PROJECTGROEP INTERN 
Beleidsmedewerker natuur / landschap  Afdeling Beleid 
Beleidsmedewerker beheer    Afdeling Beheer 
Beleidsmedewerker educatie    Afdeling Beleid 
Beleidsmedewerker recreatie    Afdeling Beleid 
Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling  Afdeling Beleid 
Voorlichter                 Afdeling Publiekszaken 
Financieel consulent     Afdeling Ondersteuning 
Applicatiebeheerder GEO    Afdeling Ondersteuning 
Administratief medewerker    Afdeling Beleid 
 
OVERLEGPARTNERS EXTERN 
Gedurende de verschillende fases in het proces is er overleg met diverse gemeentelijke 
partners. Hierbij kan primair worden gedacht aan: het Waterschap Brabantse Delta, de lokale 
ZLTO, de Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal, Stichting Sirene, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, dorpsraden / Stadsraad 
Steenbergen / Stichting Leefbaarheid De Heen, recreatieondernemers en scholen. 
 
ADVIESBUREAU 

 
2.2 Participatie 
Voor de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan met uitvoeringsprogramma is de inbreng van 
de gemeentelijke partners van groot belang. Het proces heeft een raadplegend karakter, 
waarbij in belangrijke mate ruimte wordt geboden voor de inbreng van de partners. 
 
 
2.3 Het stappenplan 
De planning is erop gericht om naar verwachting uiterlijk in maart 2017 een 
natuurbeleidsplan en in mei 2017 een uitvoeringsprogramma ter vaststelling aan de 
gemeenteraad aan te bieden. Hieronder wordt de planning vormgegeven. 
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 jaar 2014  2015    2016    2017   2018 

 kwartaal 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3,4  
projectfase                
initiatief Oriëntatie op 

de opdracht 
X X X X           

definitie Plan van 

aanpak 

vaststellen 

college B&W 

    X          

onderzoek 

en 

ontwerp 

Fase 1: 

Inventarisatie  
   X X X         

voorberei-

ding 

Fase 2: 

Opstellen 

natuurbeleids-

plan 

      X X X X     

realisatie vaststellen 

natuurbeleids-

plan 

          X    

voorberei- 

ding 

Fase 3: 

Opstellen 

uitvoerings-

programma 

         X X X   

realisatie Vaststellen 

uitvoerings-

programma 

           X   

beheer Uitvoering en 

evaluatie  
            X X 
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Bestuurlijk proces (cb = college besluit) (rb=raadsbesluit) 

 maan
d 
/ jaar 

maan
d 
/ jaar 

maan
d/ 
jaar 

maan
d/ 
jaar 

maan
d/ 
jaar 

maan
d/ 
jaar 

maan
d/ 
jaar 

maan
d / 
jaar 

maan
d / 
jaar 

maan
d / 
jaar 

 cb cb cb - cb rb cb rb cb rb 

Plan van aanpak 
vaststellen en ter 
informatie 
aanbieden aan 
de 
gemeenteraad 

07-
15 

         

Aanbesteden 
natuurinventarisa
tie 

 09-
15 

        

Aanbesteden 
opstellen 
natuurbeleidspla
n 

  01-
16 

       

Beeldvormende 
raadsvergadering 

   Nad
er te 
bepa
len 

      

College biedt 
nota van 
uitgangspunten 
ter vaststelling 
aan de 
gemeenteraad 
aan 

    08-
16 

     

Nota van 
uitgangspunten 
ter vaststelling bij 
gemeenteraad 

     09-
2016 

    

College biedt 
beleidsplan ter 
vaststelling aan 
de 
gemeenteraad 
aan 

      02-
2017 

   

Natuurbeleidspla
n ter vaststelling 
bij gemeenteraad 

       03-
2017 

  

College biedt  
uitvoeringspro-
gramma ter 
vaststelling aan 
de 
gemeenteraad 
aan 

        04-
2017 

 

Uitvoerings-
programma ter 
vaststelling bij de 
gemeenteraad 

         05-
2017 

 


