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Steenbergen, 27 juni 2017 

Geachte heer Huisman, 

We hebben u en de raad de afgelopen periode regelmatig geïnformeerd over het gelopen 
en te lopen proces van CentrumHaven Dinteloord. Waar u nog spreekt van een 
havenproject, gaat het ook om het centrum en de hiertussen gelegen Kreek. Een grotere 
en meer integrale opgave dus. Zoals u daaruit heeft kunnen lezen en zover u zich heeft 
laten informeren weet u dat er naar het visievormingsproces en het daarop op te stellen 
uitvoeringsprogramma nog geen specifieke inhoudelijke informatie is te geven. We hebben 
de raad in de perspectiefnota voorgesteld om vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma 
alvast een bedrag te reserveren voor toekomstige uitvoeringswerken. 

U stelde ons nog enkele aanvullende vragen. Deze herhalen wij hier en geven meteen ons 
antwoord. 

Wat zijn de totale kosten van StadHaven geweest en welk deel was voor de haven van 
Steenbergen? 
De gemeenteraad heeft een krediet van C 1.517.008,- voor de herinrichting van de 
jachthaven Steenbergen beschikbaar gesteld. Daarnaast is door de raad 
C 758.000,- beschikbaar gesteld voor het plaatsen van damwanden in de jachthaven. 
Beide budgetten zijn volledig gebruikt. Daarnaast is een (maximale) subsidie voor de 
herinrichting van de openbare ruimte door de Provincie toegezegd van ongeveer 
C 200.000,-. 

Hoeveel (particulieren) werkgroepen waren er die meehielpen tot het upgraden van de 
haven van Steenbergen? 
De upgrading van de jachthaven van Steenbergen bestond uit 2 delen. Het eerste deel 
van het traject betrof het vormen van een streefbeeld voor de jachthaven (met dhr Vrolijks). 
Het tweede deel betrof het maken van een ontwerp voor de fysieke herinrichting van de 
openbare ruimte van de jachthaven (met bureau Kragten). In beide gevallen zijn 2 
bijeenkomsten belegd, die elk door 80-100 personen zijn bezocht. 
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Hoelang heeft de herinrichting van de haven van Steenbergen geduurd, van 
beeldvormende vergadering tot en met realisatie? 
De eerste avond met dhr. Vrolijks heeft plaatsgevonden op 12 december 2012. De 
heringerichte jachthaven is op 5 juli 2016 door aannemer KWS opgeleverd. 

Kunt u gedetailleerd inclusief een chronologische volgorde aangeven hoe het proces met 
betrekking tot de realisatie van de herinrichting van de haven van Steenbergen is 
verlopen? 
Zoals aangegeven is het proces als volgt verlopen: 
- 2 sessies met dhr Vrolijks over het beoogde karakter van de jachthaven; 
- 2 sessies met bureau Kragten over de feitelijke herinrichting van de jachthaven; 
- voorafgaand aan en gedurende de realisatie van de herinrichting van de jachthaven is 
met diverse stakeholders (bewoners, ondernemers, exploitant jachthaven) over specifieke 
aspecten gesproken, veelal onder regie van de aannemer. 

Kan het college een schatting geven van de totale kosten voor het opwaarderen van de 
haven in Dinteloord? 
Dat is, nu we nog bezig zijn met de visievorming, niet aan te geven. 

Welke investering is er nodig om binnenkort een volwaardige haven te krijgen in 
Dinteloord? 
Zie vorig antwoord. 

Zou het college ons maandelijks een update geven over het proces om te komen tot een 
volwaardige haven in Dinteloord? 
We stellen u voor om het proces goed te volgen. Zoals u in de vorige raadsmededeling 
(BM1701533) kon lezen, weet u waar we wanneer mee aan de slag zijn en waar u uw 
inbreng en reactie kunt geven. 

Wat is er, sinds juli 2016 tot nu toe gedaan aan de opwaarderen van de haven? 
De gemetselde muurtjes zijn gereinigd, de bankjes zijn onderhouden, er zijn 
plantenbakken /-vakken geplaatst, gevuld en onderhouden en onlangs is er een mooie 
afbeelding van de oude haven op de kop geplaatst. 

In welke richting denken de werkgroepen en studenten? 
Er is één student geweest die een ontwerp heeft gemaakt voor het plangebied. Zijn visie 
betrof waterwoningen en kanoën in Dinteloord. De regiegroepleden hebben hun ideeën via 
de enquête ingebracht. 

Is het college met ons eens om eerst de haven van Dinteloord te verbeteren en 
vernieuwen en daarna het centrum van Dinteloord? 
Niet op voorhand. We werken eerst de visie uit en daarna het uitvoeringsprogramma. 
Daarin zal afhankelijk van de planonderdelen, hun onderlinge samenhang, synchroniteit 
met andere programma's een planning gemaakt worden. 

Welke prioriteit heeft het college aan de verbetering van de haven van Dinteloord 
gegeven? 
Het hele plangebied (haven-kreek-centrum) heeft prioriteit. 



Waarom is er afgeweken van de visie Waterparel? 
Of, en waarom er wordt of is afgeweken, zal pas blijken en toegelicht worden bij de 
opstelling van de visie CentrumHaven Dinteloord. We willen u er op voorhand op wijzen 
dat de nu gerealiseerde haven van Steenbergen niet strookt met het beeld dat in de visie 
Steenbergen, waterparel van West-Brabant is geschetst. 

Hoe kan het college ervoor zorgen dat het versnelling in het proces komt zodat de eerste 
verbetering zeer binnenkort zichtbaar zijn? 
Door nu alvast middelen te begroten kunnen we versnellen. We gaan pas concreet aan het 
werk als de plannen goedgekeurd zijn. 

De fractie van StAn heeft de wens dat de nieuwe, opgewaardeerde en moderne haven van 
Dinteloord in 2018 open gaat. Is het college voornemens dit te realiseren? 
Nee. Dat kan niet zoals u in het antwoord hiervoor heeft kunnen lezen. 

Hoogachtend, Z ļ 
burgemeester en wethouders var/Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 


