
gemeente Steenbergen 
iiiin 11 iiiimi min 

BM1702842 

Raadsvergadering Agendanummer 
28 september 2017 

Onderwerp 
Nota van uitgangspunten actualisatie erfgoedbeleid gemeente Steenbergen 

Steenbergen; 22 augustus 2017 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
In 2010 is door de gemeente Steenbergen de Erfgoednota 'Steenbergen en haar kansrijke verleden 
2010-2020' vastgesteld. Belangrijke doelstellingen van de nota waren enerzijds het in stand houden en 
versterken van het cultureel erfgoed van Steenbergen. Anderzijds het creëren van lokaal draagvlak. 
Vandaar dat destijds bewust voor een bottom-up benadering gekozen is, zodat lokale betrokkenheid en 
verbondenheid ontstaan. Gezien diverse ontwikkelingen en veranderingen in het lokale en nationale 
erfgoedveld is het moment daar om de beleidsnota te actualiseren. Daarnaast is in het raads- en 
collegeprogramma de ontwikkeling van een visie op het materieel erfgoed opgenomen. Voorliggend 
document betreft de Nota van uitgangspunten om de geactualiseerde nota op te baseren. Hierin staan de 
visie en koers voor de komende periode verwoord. Een voorstel tot vaststelling van de definitieve, 
geactualiseerde Erfgoednota, volgt uiterlijk in januari 2018. 

2. Achtergrond 
In de aanpak voor het actualiseren van de huidige Erfgoednota is gekozen voor een nauwe betrokkenheid 
van de gemeenschap. De aanpak bestaat uit de volgende vier fasen: 

Fase 1 bestond uit het 'evalueren van het bestaande beleid'. In deze fase is de lokale gemeenschap op 
verschillende manieren uitgebreid bevraagd. Zo is ondermeer een kerngroep in het leven geroepen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de cultuurhistorische verenigingen en musea binnen Steenbergen. 
Ook zijn werksessies georganiseerd met belanghebbenden, zijn er enquêtes gehouden onder diverse 
doelgroepen (monumenteigenaren, eigenaren van beeldbepalende panden, onderwijsinstellingen, 
ondernemers, dorpsraden en de ZLTO) en is een beeldvormende vergadering georganiseerd. Deze fase 
heeft veel waardevolle input opgeleverd vanuit diverse invalshoeken. 
Fase 2 (waarin we ons nu bevinden) bestaat uit het 'opstellen van een nota van uitgangspunten'. De 
breed verzamelde input uit fase 1 vormt de belangrijkste basis voor de nota van uitgangspunten. 
Uiteraard zijn inhoudelijke beleidsontwikkelingen (die spelen op landelijk, provincie en regionaal niveau) 
meegewogen. In deze fase is met een vertegenwoordiging van de betrokkenen uit fase 1 over de nota 
gesproken. De relevante reacties zijn opgenomen bij het betreffende uitgangspunt. De nota van 
uitgangspunten vormt samen met de behandeling door de gemeenteraad de basis voor de verdere 
ontwikkeling van de Erfgoednota. 
Fase 3 betreft het opstellen van de uiteindelijke geactualiseerde erfgoednota. 
Fase 4 omvat de vertaling van het erfgoedbeleid naar concrete uitvoeringsacties. 

Ter inzage ligt: 



3. Overwegingen 
In de nota van uitgangspunten is aandacht besteed aan de duurzame instandhouding en 
(door)ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed van Steenbergen. Het doel is om de omgang met ons 
cultureel erfgoed voor de komende jaren te regelen. In de nota wordt ten eerste ingegaan op het doel en 
de visie, en vervolgens worden de uitgangspunten en uitwerkingsrichting besproken. 

Strategie 
In de nieuwe geactualiseerde nota is de strategie 'van gemeentelijk erfgoedbeleid naar 
gemeenschappelijk erfgoed'. Erfgoed verleent een gemeenschap immers een eigen, onderscheidende 
identiteit, een fundament om op te bouwen en een inspiratie voor de toekomst. Het erfgoed van 
Steenbergen is van alle inwoners. Het is daarom van groot belang om de gemeenschap te betrekken en 
samen in te zetten op de duurzame instandhouding, de kennisontwikkeling - en deling, en het vergroten 
van de zichtbaarheid en beleefbaarheid. 

Opbouw nota van uitgangspunten 
Er is een onderverdeling gemaakt in de volgende onderwerpen: 

Kennisoverdracht 
Dit gaat over het ontsluiten en overdragen van kennis over cultureel erfgoed. 
Zichtbaarheid en beleefbaarheid 
Dit gaat over het zichtbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed voor inwoners en 
bezoekers. 
Erfgoededucatie 
Dit gaat in op het inzetten van cultureel erfgoed door de onderwijsinstellingen. Met name gericht 
op primair onderwijs. 
Behoud en ontwikkeling 
Dit gaat in op de duiding en de omgang met erfgoed. En wie daarin welke rol heeft en dient te 
nemen. Hier wordt vervolgens onderscheid gemaakt in: 

o Gebouwd erfgoed 
o Cultuurlandschap 
o Archeologie 
o Immaterieel erfgoed 

Uitvoerinqsprogramma 
Vanwege de samenhang tussen de recreatieve kansenkaart, de actualisatie van de erfgoednota en het 
natuurbeleidsplan, is er voor gekozen om een gezamenlijk uitvoeringsprogramma op te stellen. De 
planning is dat het college in februari 2018 het uitvoeringsprogramma vaststelt en de raad hierover 
informeert. Mochten er extra middelen benodigd zijn voor de uitvoering volgt hiervoor een apart voorstel. 
In de periode naar de vaststelling van het uitvoeringsprogramma wordt daar waar mogelijk al wel 
uitvoering gegeven aan de verschillende beleidsonderdelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie 
van de Open Monumentendag wat bijdraagt aan de beleefbaarheid en zichtbaarheid van het erfgoed. 

Vervolgproces 
Na de vaststelling van de nota van uitgangspunten wordt het beleidsplan opgesteld. Ook hier is het van 
belang om een brede vertegenwoordiging van de gemeenschap te betrekken. Het voorstel voor 
vaststelling van de definitieve nota wordt uiterlijk in januari 2018 aan uw raad aangeboden. 

4. Middelen 
In de begroting zijn financiële middelen ter beschikking gesteld voor de actualisatie van het erfgoedbeleid. 

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. 
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7. Voorstel 
De bijgesloten nota van uitgangspunten voor de actualisatie van het erfgoedbeleid vaststellen. 

Hoogachtend, 

de secretaris 

M.J.P. t, MBA 

-
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