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Raadsvergadering Agendanummer 

Onderwerp 
Uitgangspunten ontwikkeling natuurbeleidsplan 

Steenbergen; 20 september 2016 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
De gemeente Steenbergen ontwikkelt samen met vele partijen een natuurbeleidsplan. Eerst is er gewerkt 
aan een natuurinventarisatie. Met de beeldvormende raadsvergadering in april 2016 is een start gemaakt 
met de ontwikkeling van het beleid. Vervolgens is er in juni met een groep van experts gesproken om 
daarna in juli met een klankbordgroep de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan 
te bespreken. Wij willen onze waardering en dank uitspreken voor de inzet van alle partijen tot nu toe. Het 
resultaat van alle overleggen is verwoord in de nu opiniërend aangeboden nota van uitgangspunten. Uit 
alle overleggen blijkt dat er een grote mate van consensus is. Nadat u het onderwerp opiniërend heeft 
behandeld wordt de inbreng van alle partijen (nota van uitgangspunten) samen met uw inbreng vertaald in 
het natuurbeleidsplan. 

2. Achtergrond 
De ontwikkeling van het natuurbeleidsplan komt voort uit het raads- en collegeprogramma. 

3. Overwegingen 
Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de volgende onderwerpen: 

inhoud nota van uitgangspunten; 
uw mening; 
vervolgproces; 
uitvoeringsprogramma. 

Inhoud nota van uitgangspunten 
In de nota van uitgangspunten is aandacht besteed aan de Steenbergse natuur en overige relevante 
natuurbeleidsonderwerpen. In de nota worden eerst de doelstellingen (hoofddoelstelling en 
deel(gebieds)doelstellingen) en vervolgens, in willekeurige volgorde, de volgende onderwerpen 
besproken: 

1. natte ecologische verbindingszones. Deze zijn geprojecteerd op waterlopen, zoals kreken; 
2. open zeekleipolderlandschap met agrarische natuur. Hierbij kan onder andere worden gedacht 

aan: weidevogels, akkervogels, grote concentraties watervogels (eenden, ganzen, overwinteraars 
e.d.), maar ook erfbeplantingen, speciaal ingerichte en beheerde akkerranden, benutten van 
resthoeken van landbouwpercelen, bijenranden; 

3. Natura2000-gebied (Krammer - Volkerak, met Dintelse Gorzen en Slikken van de Heen, ook 
langs de zeedijk van het Schelde Rijnkanaal). Hier is hoogwaardige buitendijkse natuur; 

4. droge ecologische verbindingen, met name in de vorm van bloem- en boomdijken en, waar 
mogelijk, ook wegbermen; 

Ter inzage ligt: 



5. bijzondere natuur van het coulisselandschap bij Oudland, in de vorm van oudere bossen en 
bijzondere kwelindicerende soorten van zand- en veengebieden, zoals boombewonende 
vleermuizen, uilen, roofvogels, e.d.; 

6. natuur in de stad en dorpen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: groene en/of blauwe 
dooradering van stad en dorp, stadsvogels, gebouwbewonende vleermuizen, vitaal 
bomenbestand met inlandse soorten, muurplanten; 

7. natuurgebonden recreatie; 
8. aardkundige, landschappelijke en cultuurhistorische waarden; 
9. implementatie van natuur en natuurwetgeving in het gemeentebeleid van Steenbergen; 
10. natuureducatie, voor een duurzaam draagvlak binnen de gemeente voor de natuur; 
11. organisatiestructuur en duurzame reservering van voldoende financiën. 

Uw mening 
Middels een interactief proces hebben vele belanghebbende partijen al hun inbreng kunnen leveren voor 
de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan. Nu willen we de opbrengst met u delen, zodat u ook uw 
inbreng kan leveren voor de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan. 

Vervolgproces 
Na de opiniërende behandeling wordt het concept natuurbeleidsplan opgesteld. Hierover treden we nog in 
overleg met de verschillende belanghebbende partijen. Vervolgens wordt het natuurbeleidsplan afgerond, 
zodat het in maart 2017 ter vaststelling aan de gemeenteraad kan worden aangeboden. 

Uitvoeringsprogramma 
Vanwege de samenhang tussen de recreatieve kansenkaart, de actualisatie van beleid voor erfgoed en 
het natuurbeleidsplan is er voor gekozen om een gezamenlijk uitvoeringsprogramma op te stellen. Dit 
uitvoeringsprogramma kan naar verwachting in september 2017 worden vastgesteld. In de periode naar 
de vaststelling van het uitvoeringsprogramma wordt daar waar mogelijk al wel uitvoering gegeven aan de 
verschillende beleidsonderdelen. 

4. Middelen 
In de begroting zijn financiële middelen ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van het van het 
natuurbeleidsplan. 

5. Risico's 
Niet van toepassing. 

6. Communicatie/Aanpak 
De deelnemende partners aan de ontwikkeling van de nota van uitgangspunten worden geïnformeerd 
over de behandeling van dit raadsvoorstel. 

7. Voorstel 
De bijgesloten nota van uitgangspunten voor de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan opiniërend 
behandelen. 

Hoogachtend, . 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-secretaris de burgemeester 


