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Onderwerp
Vaststelling erfgoednota Gemeente Steenbergen

Steenbergen; 20 maart 2018

Aan de raad,
1. Inleiding

In 2010 is door de gemeente Steenbergen de Erfgoednota “Steenbergen en haar kansrijke verleden
2010-2020” vastgesteld. Een praktische beleidsnota met daarin aandacht voor het brede veld van
cultureel erfgoed: gebouwde monumenten, archeologie en cultuurlandschap. De nota stelde een aantal
concrete uitvoeringsonderdelen voor, zoals het opstellen van een cultuurhistorische inventarisatiekaart en
een archeologische inventarisatie- en verwachtingenkaart. Gezien diverse ontwikkelingen en
veranderingen in het (nationale) erfgoedveld is het moment daar om de beleidsnota te actualiseren. In de
raadsvergadering van 21 december 2017 zijn de uitgangspunten voor het nieuwe erfgoedbeleid
vastgesteld door de gemeenteraad. Voorliggend beleidsdocument met de naam: Erfgoednota gemeente
Steenbergen, en subtitel “van gemeentelijk erfgoedbeleid naar gemeenschappelijk erfgoeď’bevaX een
inhoudelijke uitwerking van deze uitgangspunten en beschrijft de omgang met het cultureel erfgoed in de
gemeente Steenbergen voor de komende periode.
2.

Achtergrond

Redenen voor actualisatie zijn onder andere de nieuwe Erfgoedwet; één integrale wet die betrekking
heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. Met de
inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt het cultureel erfgoed een nog belangrijkere plaats bij
ruimtelijke opgaven. Verder is de energietransitie een belangrijke ontwikkeling. Niet in de laatste plaats
heeft het belevingsaspect van erfgoed de laatste járen aan terrein gewonnen. Gezien het grote aanbod,
zijn de vraag en de aandacht voor het verleden en haar relicten, nog nooit zo groot geweest. Hiermee is
de aandacht voor immaterieel erfgoed gegroeid. Deze toenemende belangstelling is ook opgepikt door de
toeristische en educatieve sector. Met de actualisatie wordt ook de inzet van erfgoed op deze
beleidsterreinen verder uitgewerkt en geborgd.
3.

Overwegingen

Het is van belang om aan te sluiten bij de beleving en relevante ontwikkelingen in de samenleving.
Daarom is bij de ontwikkeling van de nota een interactief proces gevolgd waarbij op verschillende
momenten de inbreng van de samenleving is gevraagd. Zowel in de evaluerende en informatie
vergarende fasen als in de schrijf- en afrondende fasen. Er is een kerngroep in het leven geroepen,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lokale erfgoedinstellingen die in alle fasen meegedacht heeft.
Er zijn werksessies met belanghebbenden georganiseerd, enquêtes gehouden onder diverse
doelgroepen en een beeldvormende raadsvergadering gehouden.
Belangrijkste doelstelling van het beleid is het voortzetten van, het behouden, en waar mogelijk
versterken van de unieke Steenbergse identiteit. Erfgoed moet een nóg betere positie krijgen in de
ruimtelijke ontwikkeling, het toeristisch-recreatief beleid en het educatieve beleid. Ook moet het een
substantiële bijdrage leveren aan het versterken van bestaande sociale verbindingen evenals aan de
Ter inzage ligt:

totstandkoming van nieuwe. Het informeren van jong en oud over hun erfgoed in combinatie met het
zichtbaar en beleefbaar maken van het erfgoed helpt hierbij. Gelet op deze inhoudelijke verbinding van
het erfgoedbeleid met andere beleidsterreinen wordt gewerkt aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma
voor erfgoed, natuur en toerisme&recreatie.
Een strategie gebaseerd op de eigen identiteit
Erfgoed verleent een gemeenschap 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. Vandaar dat ingezet wordt op de strategie van gemeentelijk erfgoedbeleid naar
gemeenschappelijk erfgoed.
In de nota wordt ingegaan op een aantal relevante thema’s met daaraan verbonden ambities - zie de nota
voor een uitgebreide beschrijving van deze ambities, speerpunten en de uitvoering ervan. De nota gaat in
op de volgende de thema’s en ambities:
A.

Historisch profiel

Dit hoofdstuk bevat een beknopte omschrijving van de Steenbergse identiteit op basis van de
cultuurhistorie.
B. Actueel beleidskader

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsontwikkelingen op landelijk en
provinciaal niveau.
C. Kennisoverdracht

Dit hoofdstuk gaat over het ontsluiten en overdragen van kennis over cultureel erfgoed.
De ambities zijn:
o
Het inzetten op de strategie van gemeentelijk erfgoedbeleid naar gemeenschappelijk
erfgoed;
o Het inzetten op kennisontwikkeling en -overdracht binnen de gemeenschap.
D. Zichtbaarheid en beleefbaarheid

Dit hoofdstuk gaat over het zichtbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed voor inwoners
en bezoekers.
De ambities zijn:
o
Het inzetten op de strategie van gemeentelijk erfgoedbeleid naar gemeenschappelijk
erfgoed;
o
Het verbeteren van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van cultureel erfgoed voor
inwoners en bezoeker.
E.

Erfgoededucatie

Dit hoofdstuk gaat in op het inzetten van cultureel erfgoed door de onderwijsinstellingen.
De ambities zijn:
o
Het cultureel erfgoed van Steenbergen verdient een betekenis volle plek in het onderwijs.
F.

Behoud en ontwikkeling

Dit hoofdstuk 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 - de ambities zijn:
- Duurzaam behouden en ontwikkelen van de voor Steenbergen cultuurhistorisch
waardevolle objecten voor nu en in de toekomst;
- Het behouden en versterken van de beeldkwaliteit van de historische kernen en
het buitengebied.
o Religieus erfgoed - de ambities zijn:
» Duurzaam behouden en ontwikkelen van religieus erfgoed in Steenbergen,
o Cultuurlandschap - de ambities zijn:
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-

o

o

Duurzaam behouden en ontwikkelen van de voor Steenbergen cultuurhistorisch
waardevoiie landschappen en structuren;
" Het stimuleren van de cultuurhistorische, ecologische, natuur- en
belevingswaarden van het cultuurlandschap;
- Het verbeteren van de (toeristische) ontsluiting van het cultuurlandschap;
- De conservering, restauratie en reconstructie van voor Steenbergen waardevol
militair landschap.
Archeologie - de ambities zijn:
- Behoud en bescherming van het bodemarchief in de gemeente Steenbergen;
" Zichtbaar maken van archeologische resten in openbare ruimte of
nieuwbouwprojecten.
Immaterieel erfgoed - de ambities zijn:
- Opnemen van immaterieel erfgoed in het gemeentelijk erfgoedbeleid;
- Het verbinden van immaterieel erfgoed en materieel erfgoed ten behoeve van
behoud en ontwikkeling, kennisoverdracht, zichtbaarheid en beleefbaarheid en
erfgoededucatie.

4. Middelen

De erfgoednota laat zien op welke manier we het erfgoed in de gemeente Steenbergen voor de lange
termijn een goede plaats kunnen geven. Het geeft richting, laat kansen zien en geeft de wensen van onze
partners weer. De uitvoering van de nota vraagt om investeringen. In de begroting is nu een structureel
bedrag van C15.000,- opgenomen voor de uitvoering van het erfgoedbeleid. In het kader van het nog op
te stellen uitvoeringsprogramma wordt uitgegaan van dit bedrag. In de periode naar de vaststelling van
het uitvoeringsprogramma wordt daar waar mogelijk samen met onze partners al wel uitvoering gegeven
aan de verschillende onderden. Dit wordt gedaan op basis van de huidige nota cultureel erfgoed 2010.
Samen met onze erfgoedpartners is bijvoorbeeld de Open Monumentendag georganiseerd waarbij onze
inwoners en bezoekers kennis konden maken met een gedeelte van ons cultureel erfgoed.
5. Risico’s

Niet van toepassing.
6. Communicatie/Aanpak

Aanpak
Vanwege de samenhang tussen de recreatieve kansenkaart, de geactualiseerde erfgoednota en het
natuurbeleidsplan is er voor gekozen om een gezamenlijk uitvoeringsprogramma op te stellen.
Vaststelling vindt plaats door het college en wordt ter informatie aan uw raad aangeboden. Vaststelling
van het gezamenlijk uitvoeringsprogramma staat gepland voor juni 2018. In de periode naarde
vaststelling van het uitvoeringsprogramma wordt daar waar mogelijk al wel uitvoering gegeven aan de
verschillende beleidsonderdelen.
Communicatie
Om in lijn met de strategie van gemeentelijk erfgoedbeleid naar gemeenschappelijk erfgoed uitvoering te
geven aan de nota is het verstandig een lange termijn communicatieplan op te stellen. De nota staat
immers vol met voornemens tot (publieksgerichte) activiteiten en evenementen, maar ook
informatievoorziening over het erfgoedbeleid naar verschillende doelgroepen. De inzet van een aantal
gemeentelijke instrumenten kan bevorderend werken voor de kennisdeling. Denk daarbij aan het beter
benutten van de gemeentelijke website, lokale en de social media. In het kader van het
uitvoeringsprogramma wordt het opstellen van het communicatieplan opgenomen.
De deelnemende partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de nota worden geïnformeerd over de
behandeling van dit raadsvoorstel en de voortgang van de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma.
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7. Voorstel

Het volgende document vast te stellen:
1. Erfgoednota gemeente Steenbergen “van gemeentelijk erfgoedbeleid naar gemeenschappelijk
erfgoed”.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 7
de secretaris
,de burgemeester

elt, MBA
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