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Steenbergen, 4 februari 2016 

Geachte heer Veraart, 

Op basis van artikel 40 heeft u een aantal vragen gesteld over de betrokkenheid van de 
gemeente Steenbergen bij de natuurserie "De Terugkeer van..." die gemaakt is door de 
heer Van Kempen, een inwoner van onze gemeente. De natuurserie van de heer Van 
Kempen is eind december 2015 uitgezonden op de nationale televisie. Als college spreken 
ook wij onze waardering uit voor deze serie, waarvan twee van de drie delen in de 
gemeente Steenbergen zijn opgenomen. Onderstaand geven wij antwoord op de vragen 
die u ons op basis van artikel 40 heeft gesteld. 

1. Vindt u het óók een gemiste kans dat Steenbergen bij deze productie niet op een of 
andere manier heeft samengewerkt met de filmer Van Kempen ? 

Er is in de afgelopen jaren op een aantal momenten door vertegenwoordigers van de 
gemeente Steenbergen contact met de heer Van Kempen geweest om de 
mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. Hoewel de intentie tot 
samenwerking er zeker is geweest hebben de contacten er niet toe geleid dat er 
concrete kansen verzilverd konden worden. 

2. Waarom heeft Steenbergen geen publicitaire aandacht aan de serie besteed in 
aanloop naar de uitzending op nationale TV? 

Wij zijn van mening dat een overheidsinstelling terughoudend zou moeten zijn bij het 
promoten van commerciële producten. 

Wij hebben begrepen dat het college van BS Win het ver/eden gesprekken heeft 
gevoerd met dhr. Van Kempen om na te gaan wat de wederzijdse voordelen zouden 
kunnen zijn van de documentaireserie. Waarom zijn uw eerdere contacten met de 
filmer op niets uitgelopen ? 
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Zoals aangegeven is de intentie tot samenwerking er inderdaad in de afgelopen 
jaren geweest. De timing en dynamiek van het productieproces van de 
documentaireserie enerzijds en de gemeentelijke beleidstrajecten anderzijds 
bleken echter uiteen te lopen, waardoor er geen concrete momenten voor 
daadwerkelijke samenwerking zijn ontstaan. 

4. De kijkcijfers en de waardering van de kijker voor de serie zijn beiden hoog. De serie 
zal te zijner tijd nog op DVD verschijnen, en wordt momenteel ook aan het buitenland 
verkocht. Welke mogelijkheden ziet u om alsnog bij de filmer na te gaan hoe de 
gemeente een rol kan spelen bij de promotie van de serie? 

Hiervoor verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 2. 

5. De gemeente werkt permanent aan haar eigen (toeristische) promotie, en momenteel 
aan een Natuurbeleidsplan inclusief Natuurinventarisatie. Ongetwijfeld zal in die 
inventarisatie aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van zowel Ijsvogel, 
Torenvalk als Bever. Hoe kan de documentaireserie worden gebruikt bij de promotie 
van de Steenbergse natuur en tbv van het Steenbergse Natuurbeleidsplan (bv 
Brabantse Wal dag)? 

De documentaireserie zou gebruikt kunnen worden voor de promotie van de 
Steenbergse natuur door de film bij daarvoor geschikte bijeenkomsten en 
evenementen te vertonen. Het is dan wel belangrijk dat dit past binnen het concept 
en/of programma van een evenement en dat dit de goedkeuring van de maker van de 
serie heeft. 

6. Dhr. Van Kempen blijft ook voor toekomstige natuurdocumentaires werken vanuitzijn 
Steenbergse thuisbasis te Nieuw- Vossemeer (bron: website). Hij promoot daarbij de 
kwaliteit en biodiversiteit van de natuur in Steenbergen en omgeving: "an extensive 
variety of European wildlife". Kunt u uitzoeken welke rol de gemeente kan spelen bij 
zijn toekomstige, nieuwe producties? 

Het nieuwe Natuurbeleidsplan kan aanknopingspunten bieden om de contacten met de 
heer Van Kempen opnieuw op te pakken. Wij zullen de heer Van Kempen uitnodigen 
voor een gesprek, om in overleg met hem te bekijken welke mogelijkheden er kunnen 
zijn om iets voor elkaar te betekenen. 

Hoogachtend, 
burgei meester en w 
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