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Aan de raad, 

1. Inleiding 

Het voorliggende Centrumplan 'Vitaal Hart van de Stad met sterke Toegangspoorten' is integraal en in 
samenspraak met ondernemers, inwoners en gemeente ontwikkeld. Dit proces wordt daarmee al een 
belangrijk resultaat, waarin de samenwerking is verbeterd, vertrouwen is gegroeid en het nu tijd is om 
krachtig met elkaar door te pakken in de uitvoering. Aanleiding voor het centrumplan is dat de huidige 
economische vitaliteit van het winkelhart onder druk staat, hetgeen betekent dat niets doen geen optie 
meer is. Diverse trends en ontwikkelingen vragen bovendien om investeringen in voldoende 
toekomstbestendigheid van het winkelhart. Zo is de koopkrachtbinding in zijn algemeenheid afgenomen 
en stelt de moderne consument steeds meer eisen aan een centrum om boodschappen te doen, te 
winkelen en te recreëren. Steenbergen bevindt zich meer dan ooit in een competitief krachtenveld, waarin 
vanuit samenwerking verder gebouwd dient te worden aan het winkelhart van de toekomst. 

Met het voorliggende raadsvoorstel wordt aan de Raad gevraagd kennis te nemen van het concept 
Centrumplan. Anderzijds wordt de Raad gevraagd zich uit te spreken over de concept visie en het 
concept uitvoeringsprogramma van het Centrumplan. 

Op 12 september 2017 is de Raad geïnformeerd over de voortgang van het Centrumplan en de planning. 
Ondertussen is er in de samenwerking tussen ondernemers en gemeente werk verricht om te komen tot 
een gezamenlijke visie en een uitvoeringsprogramma. Hierbij wordt de concept visie, het concept 
uitvoeringsprogramma en de financiële kaders aan de Raad ter kennisname gebracht en wordt de Raad 
gevraagd zich uit te spreken hierover. De uitvoering van de actiepunten uit "Hart voor het Dorp" 
(Dinteloord) zullen meegenomen worden in het uitvoeringsprogramma CentrumHaven. Verder zal worden 
bekeken hoe de kernen Steenbergen en Dinteloord kunnen samenwerken om de actiepunten die zij 
gemeenschappelijk hebben samen op te pakken. 

Belangrijk voor het Centrumplan Steenbergen is dat er gevraagd wordt om meerjarig extra budget ter 
beschikking te stellen en dat dit nog niet voorzien is in de huidige meerjarenbegroting. Ook het Retail 
Platform Steenbergen (RPS) is in gesprek met haar leden om tot enerzijds een inpassing te komen van 
het uitvoeringsprogramma binnen haar bestaande begroting, die gevoed wordt door verplicht bij te dragen 
reclamebelasting. Anderzijds is de inzet om tot een gedeeltelijke en mogelijk ook geleidelijke verhoging 
van de reclamebelasting te komen. Met deze voornemens kan naast gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de inhoudelijke uitvoering, ook financiële verantwoording worden genomen. De gemeente en RPS 
erkennen daarbij dat het ene onderdeel binnen het uitvoeringsprogramma meer op het conto van de 
gemeente ligt en andere meer op het conto van ondernemers. Gemeente en RPS zijn er daarnaast van 
overtuigd dat de positieve samenwerking ook gecontinueerd dient te worden in de vormgeving van een 
centrummmanagentorganisatie. Juist de intensiveren samenwerking kan leiden tot het (beter) verbinden, 
aanjagen, en uitvoeren van de onderdelen uit het concept centrumplan. 

Ter inzage ligt: Concept Centrumplan "Vitaal Hart van de Stad met sterke Toegangspoorten" 



2. Achtergrond 
Met de vaststelling van de economische toekomstvisie 'Samen doorbouwen op het economisch 
fundament' wordt uitvoering gegeven aan verschillende programmaonderdelen. Het programmaonderdeel 
10 'Koers detailhandel' stelt centraal een (winkel)centrumplan op te stellen voor de kern Steenbergen. 
Vanuit dit vertrekpunt zijn er sessies georganiseerd door Retail Platform Steenbergen voor het opstellen 
van een concreet actieplan. Aan de organisatie van deze sessies (bekend onder de noemer "Hart voor de 
Stad") hebben gemeente, RPS en Rabobank een financiële bijdrage geleverd en inhoudelijk zijn 
gemeente, winkeliers, horeca, haven, bewoners en gemeenteraadsleden actief betrokken geweest als 
werkgroeplid en/of als toeschouwer. In Hart voor de Stad zijn keuzes en acties gepresenteerd gericht op 
het behoud en versterken van het centrum gericht op boodschappen doen, winkelen en recreëren en 
verblijven. In werkgroepen zijn de voorgestelde acties nader geconcretiseerd en van een planning en 
begroting voorzien. Het resultaat hiervan vormt de basis voor het Centrumplan van de kern Steenbergen. 
Ook in de kern Dinteloord hebben de ondernemers een dergelijk initiatief genomen. In "Hart voor het 
Dorp" wordt een visie en actiepunten gepresenteerd voor het centrum van Dinteloord. De uitvoering van 
deze actiepunten worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma CentrumHaven (dat in 2018 
gepresenteerd zal worden). 

In het proces hebben ondernemers, gemeente, horeca, bewoners, winkeliers nauw samengewerkt. In het 
concept Centrumplan is daarmee met de afweging van belangen van gemeente, inwoners (Stadsraad) en 
ondernemers een integrale visie en uitvoeringsprogramma gepresenteerd voor het centrum van 
Steenbergen. Met nadruk kan het voorlopige resultaat van het proces van het centrumplan dan ook 
getypeerd worden als een product van de gemeenschap. 

Het opstellen van korte termijn acties (quick wins) en actiepunten voor de langere termijn heeft centraal 
gestaan in de werkgroepen, die actief waren binnen Hart voor de Stad. Voor het Centrumplan van de kern 
Steenbergen is ook behoefte aan een verbindende en overkoepelende visie die het centrum een "plus" 
kan geven. In deze visie staat de vitaliteit van het centrum met als hoofdfunctie "winkelen" niet op zich 
zelf. Er is gekeken naar de toegangspoorten naar Steenbergen met steeds de vraag "waarvoor komen 
bezoekers en recreanten naar Steenbergen en hoe bieden we met het centrum een "plus" zodat deze 
bezoekers blijven". De visie in het Centrumplan verbindt het winkelhart van Steenbergen met de thema's 
water, vestingverleden en cultuur/evenementen door het geheel te presenteren als drie (denkbeeldige) 
poorten die leiden naar het "hart" van Steenbergen. Overtuiging daarbij is dat door te investeren in de drie 
(denkbeeldige) sterke toegangspoorten de toekomstbestendigheid van het centrum (nog veel) beter 
gewaarborgd kan worden. De drie Poorten vormen een bron van nieuwe bezoekers en recreanten, 
nieuwe product-marktcombinaties, nieuwe evenementen en activiteiten, en meer samenwerking in de 
kern Steenbergen. In het uitvoeringsprogramma staan vooral investeringen in het hart van de stad 
centraal, waarbij de Poorten, mits goed verbonden, extra toegevoegde waarde kunnen bieden voor het 
winkelhart. 

3. Overwegingen 
Het Centrumplan zoals het voor ligt heeft nog geen definitieve status. Hieronder leest u de belangrijkste 
overwegingen om het Centrumplan in deze fase opiniërend aan u voor te leggen. 

Proces 
Het traject dat doorlopen is door winkeliersvereniging RPS, horecaondernemers, leden van de Stadsraad 
en gemeente (in gemixte werkgroepen) heeft twee noemenswaardige resultaten opgeleverd. In de eerste 
plaats heeft het traject veel energie en enthousiasme opgewekt bij de werkgroepleden. Dit is van 
essentieel belang omdat de inzet van de werkgroepleden nodig is in de uitvoering van het Centrumplan. 
Naast energie en enthousiasme is wederzijds begrip en vertrouwen opgebouwd. Dit is het fundament 
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waarop de uitvoering van het Centrumplan berust: het vertrouwen om samen te werken en nu vooral ook 
in gezamenlijkheid door te pakken. 

Resultaat 
In de tweede plaats heeft dit traject een tastbaar resultaat opgeleverd, namelijk een centrumplan 
bestaande uit een gezamenlijke visie en breed gedragen uitvoeringsprogramma. De visie "Vitaal Hart van 
de Stad met sterke Toegangspoorten" wordt vooral door de verbinding met bijvoorbeeld Expeditie 
Nassau, enthousiast ontvangen. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma is zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de opzet van de actiepunten van de werkgroepen. Deze actiepunten hebben 
betrekking op de thema's (1) behouden en versterken van aanbod, (2) bereikbaarheid en parkeren, (3) 
beleving, sfeer en gezelligheid, (4) positionering, marketing en promotie, (5) samenwerking 2.0. Het 
resultaat is een uitvoeringsprogramma waarin zowel korte termijn acties als langer termijn acties de 
aandacht hebben. 

Organisatie 
Ook is in het uitvoeringsprogramma aandacht besteed aan de borging van de samenwerking, en het 
proces dat nodig is om het Centrumplan uit te voeren. Eigenaarschap van het Centrumplan wordt gedeeld 
door Retail Platform Steenbergen en de gemeente. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid van 
uitvoering (capaciteit en financiën) door beide partijen gedragen wordt. In het uitvoeringsprogramma 
wordt daarom ook een voorstel gedaan voor kostendekking. Om de verhoudingen te bepalen is per 
actiepunt geëvalueerd of het gaat om een gemeentelijke verantwoordelijkheid (namelijk het faciliteren van 
een gunstig ondernemingsklimaat), een verantwoordelijkheid van de winkeliersvereniging of een 
gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel de gemeente als de winkeliersvereniging acht het wenselijk dat er 
een vorm van centrummanagement opgezet wordt. Het centrummanagement zal zorg dragen voor de 
continuïteit van de samenwerking tussen winkeliers, de gemeente en andere stakeholders. Daarnaast zal 
het centrummanagement zorg dragen voor de uitvoering van de actiepunten. Ook is door partijen erkend 
dat vanuit de gemeentelijke organisatie een accountmanager benoemd dient te worden, die zorgt voor de 
interne ambtelijke en bestuurlijke coördinatie over de acties en kansen die het winkelhart aangaan. Deze 
tandem vormt de brandstof voor een eveneens goed in te richten centrumoverleg, waarin gemeente, 
retail, horeca, zorg, inwoners met elkaar de schouders eronder zetten. 

Dekking 
Hoewel sommige actiepunten voor wat betreft uitvoering bij de gemeente horen, en andere bij de 
winkeliersvereniging, is een vorm van sturing gewenst om te zorgen dat het centrumplan een 
samenhangend geheel blijft. 

Zowel RPS als de ambtelijke organisatie is van mening dat er op dit moment nog geen vastgestelde 
financiële dekking voorgelegd kan worden. Wel bevat het uitvoeringsprogramma een dekkingsvoorstel 
waarin een schatting wordt gegeven van het benodigde budget van zowel de gemeente als RPS. Het 
dekkingsvoorstel betreft in deze fase enkel de verdeling van de financiële verantwoordelijkheid tussen 
gemeente en RPS. Voor een concreet dekkingsvoorstel heeft RPS onder haar leden een enquête 
uitgezet. Zo zal ook de gemeente per actiepunt bekijken hoe deze zijn in te passen in bestaand beleid en 
bestaande budgetten. Een concreet dekkingsvoorstel zal in februari 2018 aan u worden voorgelegd. 

4. Middelen 
Het Centrumplan, en daarmee het uitvoeringsprogramma met het benodigde budget, heeft nog geen 
definitieve status. Het dekkingsvoorstel geeft een schatting van het benodigde budget voor de gemeente. 
Ten aanzien van het dekkingsvoorstel voor de ondernemers is een richting uitgesproken, die wordt 
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voorgelegd aan de leden van RPS middels een enquête, zodat het bestuur van de vereniging een 
standpunt kan innemen. 
Hieronder leest u een opsomming van de financiële consequenties van het uitvoeringsprogramma. Het 
college vraagt de Raad zich hierover uit te spreken. 

» Het uitvoeringsprogramma kost op jaarbasis gemiddeld C 90.000 en ligt in de werkelijkheid hoger. 
Van een aantal actiepunten is het budget nog niet bekend of in te schatten en/of volgt uit de 
uitwerking van eerdere stappen binnen de actiepunten (PM posten). De financiële consequenties 
van het concept centrumplan zijn nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting van de gemeente 
Steenbergen; besluitvorming over het centrumplan is voorzien in februari 2018. 

» Het jaar 2018 is een belangrijk (opbouw)jaar om nieuwe projecten en initiatieven te ontwikkelen. 
Eind 2017 is de behoefte onderkend om de huidige Verordening reclamebelasting te evalueren. 
Doel daarvan is om te bezien of en zo ja op welke manier deze Verordening een bijdrage kan 
leveren aan het organiseren van meer financiële slagkracht vanuit de ondernemers. 

» De gemeente wordt gevraagd voor de periode 2018-2020 een incidenteel projectbudget van 
minimaal C 75.000 per jaar ter beschikking te stellen om voldoende continuïteit te borgen m.b.t. 
de uitvoering van het Centrumplan. Op basis van de uitvoering van de diverse activiteiten worden 
de financiële consequenties (meer of minder) jaarlijks verwerkt in de meerjarenbegroting. 

» Aan de ondernemers - in het bijzonder het Retail Platform Steenbergen - wordt gevraagd in 2018 
als minimaal scenario een bedrag van C 25.000 bestaande uit de nieuwe activiteiten uit het 
Centrumplan in te passen in de begroting reclamefonds 2018, waarvan minimaal C 15.000 voor 
de centrummanagementorganisatie. Inzet is om in de loop van 2018 en uiterlijk per 1 januari 2019 
de begroting op te waarderen, zodat het merendeel van de gemiddelde begrote kosten op 
jaarbasis van C 50.000 financierbaar wordt gemaakt en ook de huidige activiteiten voldoende 
financierbaar blijven. Hiertoe is eind 2017 al een traject gestart en een enquête uitgezet onder de 
leden. Mogelijk kan op kortere termijn al meer financiële slagkracht vanuit de ondernemers 
georganiseerd worden. 

» De insteek is tot slot dat de inspanningen van beide partijen ook daadwerkelijk geborgd worden, 
waarmee het centrumplan ook grotendeels gefinancierd kan worden. Mocht een van beide 
partijen onverhoopt er niet in slagen de gestelde financieringsbehoefte te realiseren, dan heeft de 
andere partij het recht om haar aandeel ook naar evenredigheid bij te stellen. Deze solidariteit 
biedt een prikkel om de gestelde ambities ook daadwerkelijk in gezamenlijkheid te kunnen en te 
blijven uitvoeren. 

5. Risico's 
Het Centrumplan wordt ter opinievorming aan de Raad voorgelegd met twee doelen. In de eerste plaats 
wordt de Raad op de hoogte gesteld van het gevolgde traject waardoor een gezamenlijke visie en een 
breed gedragen uitvoeringsprogramma tot stand gekomen zijn. Het samenwerkingsverband is een 
noemenswaardig resultaat en van essentieel belang voor de uitvoering van het Centrumplan. 

In de tweede plaats is het doel om advies van de Raad in te winnen om richting te geven ten aanzien van 
de dekking van het Centrumplan. De uitgangspunten in de visie, het uitvoeringsprogramma met het 
dekkingsvoorstel en de opzet van een centrummanagement organisatie zijn zaken waarover het college 
om advies vraagt. 

6. Communicatie/Aanpak 
Er is een intensief proces geweest waarin thematisch ingestoken werkgroepen met elkaar input hebben 
geleverd voor het Centrumplan. Aan de hand van nieuwsbrieven zijn alle betrokken actoren geïnformeerd 
over de voortgang van het actieprogramma Hart van de Stad en vervolgens de vertaling in het concept 
Centrumplan. Alle betrokken stakeholders zullen over het vervolgproces, in het bijzonder het ter opinie 
voorleggen van het concept aan de Raad, wederom geïnformeerd worden. 
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Met constructieve feedback van de Raad zal het dekkingsvoorstel geconcretiseerd worden en in februari 
2018 ter besluitvorming worden aangeboden aan de Raad. 

7. Voorstel 

- Kennis te nemen van het concept Centrumplan 'Vitaal Hart van de Stad met sterke Toegangspoorten''; 
- het College van feedback te voorzien over de uitgangspunten in die visie, het uitvoeringsprogramma en 
het dekkingsvoorstel met de opzet van ejsń centrummanagementorganisatie. 

Hoogachtend, ļ 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester 


