
gemeente Steenbergen 

in in n n u ii ii min 
BM1704078 

Raadsvergadering Agendanummer 
21 december 2017 

Onderwerp 
ruimtelijke visie CentrumHaven Dinteloord 

Steenbergen; 21 november 2017 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Het is zover. De ruimtelijke visie CentrumHaven Dinteloord is gereed. In onze raadsmededeling 
van 31 oktober j l. hebben we de eerste resultaten gemeld. Tevens meldden we u dat we alvast 
met de ontwerpopgave voor de haven aan de slag gaan. 

2. Achtergrond 
Raadsprogramma 
Het raadsprogramma "Van gemeente naar gemeenschap" draagt ons college op om de 
waterstaatkundige werken te combineren met de wens om een nieuwe impuls te geven aan de 
havenkom Dinteloord. De beeldvormende raadsvergadering in oktober 2015 vormde het 
startpunt van een proces dat nu uitmondt in een concept ruimtelijke visie. Daarnaast is er een 
opdracht van het uitvoeringsprogramma van de economische visie 2015-2019 om het centrum 
van Dinteloord te vitaal, divers en toekomstbestendig te maken (Hart voor het Dorp). Juist door 
de ruimtelijke samenhang tussen de havenkom als entree tot het centrumgebied en omdat de 
belanghouders voor centrum en havenkom deels gelijk zijn, is ervoor gekozen om de 
planvorming integraal aan te pakken. 

3. Overwegingen 
Het proces ....Aanpak- voor en door Dinteloord 
In mei 2017 meldden we u dat de opdracht voor het opstellen van de visie CentrumHaven 
Dinteloord was verleend aan Nieuw Blauw. Samen met de Regiegroep (de belanghouders, dus 
bewoners, ondernemers, Dorpsraad) hebben we een traject van inventarisatie, analyse en 
visievorming doorlopen. Omdat het een plan voor en door Dinteloord moest worden, zijn er twee 
online vragenrondes uitgevoerd. In de eerste ronde zijn de wensen opgehaald. In de tweede 
ronde is de Ambitiekaart met de consequenties en de dilemma's voorgelegd. In die periode was 
de uitwerking Hart voor het Dorp ook zover gereed. De actiepunten uit dit rapport die betrekking 
op de fysieke leefomgeving hebben, zijn één op één overgenomen en maken nu deel uit van de 
ruimtelijke visie die nu voorligt. 

Ter inzage ligt: 



HUIDIGE 

SITUATIE 

I 
ĩ IDEEËN 

I e online vragenronde: 
wensen en meningen ophalen 

wens 

; 
» 

c Ambitiekaart 
2e online vragenronde: 
mening over ambitiekaart 

WENSELIJKHEID 

HAALBAARHEID Politieke keuzes en 
beslissingen BETAALBAARHEID 

Realisatie 

NIEUWE 

SITUATIE 

Het resultaat... De hoofdlijnen van de Ruimtelijke Visie 
De algemene conclusie is dat er teveel ambitie voor te weinig ruimte is. Dat vraagt om keuzes 
en die keuzes zijn duidelijk naar voren gekomen uit de tweede vragenronde. Met name de 
ruimtevraag van parkeren heeft de voorkeur gekregen op het Raadhuisplein en bij de Kreek. 
Ook blijkt daaruit dat de eerder gemaakte keuzes en inrichting van die gebieden nog steeds 
goed zijn. Wel is er voor het hele plangebied een roep naar eenheid in bestrating en 
straatmeubilair. 

Een andere actiepunt is het instellen van eenrichtingsverkeer in de straat Raadhuisplein (tussen 
Princehof en Oostzijstraat). Meer in het algemeen vragen parkeren en verkeer in de verdere 
uitwerking van de visie om bijzondere aandacht en prioriteit. 

De enige echte ontwerpopgave is die voor de haven. In het proces tot deze visie is de haven 
een "doodlopende sloot" genoemd. De haven verdient meer en beter. De passantenhaven moet 
een nautisch karakter krijgen. Een plaats en een decor waar bezoekers en Dinteloorders graag 
zijn en recreëren. De voorbereidingen voor deze ontwerpopgave lopen inmiddels. 

In het laatste hoofdstuk van de visie zijn de diverse functies en thema's van het plangebied 
samengevat in een visiekaart. 

2 



7 A v 

Uit het visieproces zijn diverse waardevolle randvoorwaarden en aanbevelingen voor de 
uitwerking naar voren gekomen. Die zijn per deelgebied beschreven en geven richting aan de 
verdere uitwerking. 

Het vervolg 
Na vaststelling van de visie stellen wij het uitvoeringsprogramma op. Daarin worden de diverse 
uitwerkingsonderdelen opgesomd en in een logische volgorde gezet qua tijdpad en investering 
in tijd en menskracht. Maar ook wie waarvoor 'aan de lat staat of staan". Als 
uitwerkingsonderdelen zijn in ieder geval het parkeer- en routingonderzoek, het ontwerp voor de 
haven, een palet/handboek voor toekomstige uniforme inrichting van de openbare ruimte. De 
visie is richtinggevend en uitnodigend voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 

4. Middelen 
We stellen u voor het bij de perspectiefnota 2017 opgenomen krediet van 0 800.000,- voor de 
voorbereiding van de herinrichting van de haven en de overige uitvoeringsonderdelen 
beschikbaar te stellen. Bij het opstellen van de perspectiefnota in 2018 kunnen we het 
uitvoeringsprogramma financieel vertalen, inclusief de geraamde herinrichtingskosten voor de 
haven. 

5. Risico's 
Aan het vaststellen van de visie zijn geen directe risico's verbonden. Het geeft juist duidelijkheid 
naar de burgers, ondernemers en initiatiefnemers. Eventuele risico's kunnen pas bij de 
uitvoering ontstaan. Op dat moment is het belangrijk die risico's te onderkennen, af te wegen en 
te beheersen. 



6. Communicatie/Aanpak 
De regiegroep wordt op basis van het raadsvoorstel geïnformeerd en uitgenodigd om de 
raadsvergaderingen bij te wonen. Nadat de visie is vastgesteld, gaan we aan de slag met de 
uitvoering. Daarvoor is het belangrijk om samen met de regiegroep het proces af te sluiten en ze 
waar nodig en mogelijk te vragen om bij de uitwerking van de deelactiviteiten ook weer te 
participeren. Ook worden de inwoners tijdig betrokken en geïnformeerd over de 
uitvoeringsonderdelen. De visie en de verdere berichten over de uitvoering komen op de 
gemeentewebsite te staan. De basisinformatie van de projectwebsite 
Centrumhavendinteloord.nl verhuist naar onze website. 

7. Voorstel 
We stellen voor: 
de Ruimtelijke visie CentrumHaven Dinteloord vast te stellen; 
een bedrag van C 800.000,= als (voorbereidings-)krediet beschikbaar te stellen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenberge 

de burgem de secretaris 

elt, MBA 
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