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Onderwerp
Uitvoeringsprogramma CentrumHaven Dinteloord, schetsontwerp binnenhaven Dinteloord is gereed.

Steenbergen; 22 mei 2018

Aan de raad,

1. inleiding
Het is zover! We hebben een uitvoeringsprogramma klaarliggen, dat ervoor zorgt dat de door u 
vastgestelde ruimtelijke visie CentrumHaven Dinteloord tot realisatie komt. En, zoals u ons in december 
2017 ook gevraagd heeft, hebben we ook een schetsontwerp klaar voor de herinrichting van de 
binnenhaven. Dit is dan tevens het eerste onderdeel van het uitvoeringsprogramma CentrumHaven 
Dinteloord. In dit raadsvoorstel vragen we u om in te stemmen met het ontwerp uitvoeringsprogramma en 
met het schetsontwerp voor de binnenhaven van Dinteloord, en om de benodigde middelen beschikbaar 
te stellen voor de realisatie.

2. Achtergrond
De beeldvormende raadsvergadering in oktober 2015 vormde het startpunt van een proces dat in 
december 2017 leidde tot de door u vastgestelde ruimtelijke visie. In die ruimtelijke visie zijn tevens de 
aanbevelingen (Hart voor het Dorp) om het centrum van Dinteloord vitaal, divers en toekomstbestendig te 
maken, integraal opgenomen. Zowel in het product Ruimtelijke Visie, het gebied CentrumHaven als in het 
ontwikkelproces met de diverse belanghouders in dit gebied is er sprake van eenheid en integraliteit. 
Nadat er door uw raad in december 2017 een (voorbereidings)krediet van C 800.000,- beschikbaar is 
gesteld is er een 2-sporentraject gevolgd. Enerzijds het opstellen van een meerjarig 
uitvoeringsprogramma en anderzijds een ontwerp voor het opwaarderen van de binnenhaven Dinteloord.

3. Overwegingen
Voor en door Dinteloord.
Het proces van de visievorming leende zich bij uitstek voor een participatie via online enquêtes en een 
Regiegroep van belanghouders (bewoners en ondernemers uit het plangebied, Dorpsraad en adviseurs) 
die samen de analyses doornam en de conclusies trok. De richtinggevende keuzes zijn opgenomen in de 
visie en dan komt het op uitvoering aan. Dit vraagt nu evengoed naar ínhoud en naar proces om een 
gedegen maar vooral ook een gedragen voorbereiding. We doen het immers Voor en Door Dinteloord. 
Voor het uitvoeringsprogramma en het schetsontwerp voor de herinrichting van de haven is de 
samenwerking weer gezocht en gevonden met de Regiegroep. Voor het havenontwerp is er met een 
kleine werkgroep van bewoners en ondernemers rond de havenkom een verdiepingsslag gemaakt in de 
vorm van een inspiratiebijeenkomst en een onderzoeksexcursie langs havens in de omgeving.

Uitvoeringsprogramma CentrumHaven Dinteloord
Primair verwijzen we u naar het bijgevoegde document “Uitvoeringsprogramma CentrumHaven 
Dinteloord” In het uitvoeringsprogramma dat voorligt zijn er activiteiten beschreven in 4 hoofdgroepen: 
kwaliteit, uniformiteit, verkeer en parkeren en overige. Per hoofdgroep zijn de deelactiviteiten beschreven
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en voorzien van een voorgestelde prioriteit en periode van uitvoering. Daarnaast zijn de kosten per 
activiteit geraamd voor zover dat nu mogelijk is. Zoals uit het schematisch uitvoeringsprogramma te lezen 
valt, is er een logische tijdvolgelijkheid en samenhang tussen de verschillende onderdelen.

We zijn er nog niet
Voor bijvoorbeeld de voorgestelde onderzoeken op gebied van parkeren en verkeer is nu nog niet aan te 
geven tot welke activiteiten, kosten en moment van uitvoering dit zou moeten leiden. Ook is nu nog niets 
in te schatten over de uitvoering van het voorgestelde beeldkwaliteitplan openbare en bebouwde 
omgeving. Dus: we zijn er nog niet. Aansluitend op het vast te stellen uitvoeringsprogramma zullen 
onderzoeksresultaten en beleidsstukken apart in besluitvorming worden gebracht.

De herinrichting van de haven (onderdeel K1 van het uitvoeringsprogramma)
De basis van het schetsontwerp was natuurlijk de ruimtelijke visie en de aandachtspunten die hierin 
gegeven waren. Uit de inspiratiebijeenkomst en de onderzoeksexcursie langs een aantal havens zijn de 
aandachtpunten opgesomd waaraan het herinrichtingontwerp moet voldoen. De belangrijkste conclusie 
trokken we al na afloop van het havenrondje.... De binnenhaven van Dinteloord is in de basis gewoon al 
goed! Die kwaliteit moet uitgebouwd en benadrukt worden door o.a. in te zoomen op het nautisch 
karakter, contact met het water, geen mixed zones maar duidelijke scheiding tussen verblijfsruimte van de 
haven en gebied van verkeer/parkeren, ruimte voor evenementen (al dan niet op het water), eenheid in 
bestrating... Adviesbureau Nieuw Blauw is met deze aandachtspunten aan de slag gegaan en heeft een 
ontwerp gepresenteerd dat aan al deze punten voldoet.

Opvallende kenmerken van het plan zijn:
de looproute langs het water wordt verbreed en er ontstaat een echt verblijfsgebied dat op één 
hoogte ligt (lager dan nu);
de materialen en kleuren van de bestrating aan het Raadhuisplein komen terug bij de haven 
waardoor er eenheid ontstaat in het gebied van CentrumHaven Dinteloord; 
muurtjes met natuursteen als zit-element en afscheiding van de verschillende deelgebieden; 
nautisch karakter benadrukken door meerpalen, bolders, verlichting en liefst in de winter een 
nostalgische boot in de haven (dit laatste wordt nog juridisch onderzocht).

Uit de presentatie aan de werkgroep haven, Regiegroep en de inloopavond voor alle bewoners op 11 
april 2018 zijn een aantal punten naar voren gekomen die men graag anders zag. Op die punten is het
ontwerp aangepast en het ontwerp dat nu voorligt....dat is het. Voor en door Dinteloord. De kosten van
het totale ontwerp worden geraamd op 0 1.500.000,- excl. BTW.

4. Middelen
Zoals bekend heeft de raad in december 2017 gelijktijdig met het vaststellen van de ruimtelijke visie een 
krediet beschikbaar gesteld van 0 800.000,- ten behoeve van de verdere voorbereiding van het 
uitvoeringsprogramma. Dit bedrag is in het verleden gevoelsmatig tot stand gekomen en opgenomen in 
de begroting. Er lag op dat moment dus geen raming aan ten grondslag. De bedoeling van het krediet 
was om parallel aan de voorbereiding perspectiefnota 2019 zicht te krijgen op de meerjarige 
uitvoeringskosten.

Deze meerjarige kosten van het uitvoeringsprogramma worden nu als volgt ingeschat:
2018 2019 2020 2021 2022

e 1.500.000,- e 60.000,- e 10.000,- e 50.000,- pm

Voor 2018 is ten behoeve van de opwaardering van de binnenhaven een totaal budget nodig van 
01.500.000,- Rekening houdend met het eerder beschikbaar gestelde krediet van 0 800.000,- is er dus 
nog een tekort van 0 700.000,- Voorgesteld wordt om dit tekort te bekostigen vanuit de 
bestemmingsreserve openbare ruimte en te storten in een dekkingsreserve uitvoeringsprogramma
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centrumhaven Dinteloord. Afschrijving kan plaatsvinden in 25 jaar. De jaarlasten bedragen C 28.000,- en 
kunnen gedekt worden uit de dekkingsreserve CentrumHaven Dinteloord.

Daarnaast wordt voorgesteld om de overige meerjarige kosten van het uitvoeringsprogramma op te 
nemen in de meerjarenbegroting en deze eenmalig ten laste te brengen van de bestemmingsreserve 
openbare ruimte.

5. Risico’s
De uit te voeren werken voor de herinrichting van de haven moeten aanbesteed worden. Dit vraagt uit 
financieel en juridisch oogpunt een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering. Daarnaast is er nog geen 
direct zicht op de financiële en juridische gevolgen van de uitkomsten van de (verkeer en parkeren) 
onderzoeken uit het uitvoeringsprogramma. Hetzelfde geldt ook voor de uitkomst van het 
beeldkwaliteitplan. Echter, die keuzes liggen nu nog niet op de bestuurstafel en laten ook dan ruimte om 
aan “knoppen” (meer/minder/niet) te draaien.
De uitvoering van de ruimtelijke visie in de vorm van dit Uitvoeringsprogramma (inclusief de herinrichting 
van de haven) is jarenlang een grote wens vanuit Dinteloord. Als er onverhoopt niet ingestemd zou 
worden met het UP en de herinrichting zou dit een politiek en bestuurlijk risico kunnen vormen.
In het schetsplan zijn meerpalen opgenomen waaraan boten kunnen worden aangemeerd. Op dit 
moment worden deze aanmeervoorzieningen ook al geboden in de havenkom. Het aanbieden van een 
ligplaats is een economische activiteit, ook al worden er geen voorzieningen aangeboden. Tegen de 
huidige situatie waarin aanmeren mogelijk is zijn geen signalen ontvangen van ondernemers dat er 
sprake zou zijn van concurrentie. Door het creëren van de aanmeermogelijkheden, wordt passanten de 
mogelijkheid geboden voor een bepaalde maximum tijd aan te meren. De tijdsbepaling is opgenomen in 
het aanwijzingsbesluit dat door het college wordt genomen en dat geldt voor de havenkom. Om daarnaast 
niet in verdere concurrentie met een jachthaven te treden worden in de havenkom geen voorzieningen 
aangeboden zoals elektriciteit of toiletten. Deze voorzieningen vinden booteigenaren bij de jachthavens.

6. Communicatie/Aanpak
Herinrichting haven
Als u instemt met dit ontwerp en de middelen voor de realisatie hiervan beschikbaar stelt, wordt het 
schetsplan omgewerkt naar een civiel ontwerp dat kan worden aanbesteed en waarvoor de procedures 
worden opgestart. Deze procedures kosten veel tijd, omdat hier wettelijke termijnen voor staan. We gaan 
ervan uit dat begin 2019 de schop in de grond gaat. Alle betrokkenen zullen zorgvuldig op de hoogte 
worden gehouden van het verloop van deze procedures, om zodoende verwachtingen te managen en 
draagvlak voor de ontwikkelingen te behouden. Participatie en communicatie blijven belangrijk elementen 
in het gehele project.

Uitvoeringsprogramma CentrumHaven Dinteloord
Als u instemt met het Uitvoeringsprogramma CentrumHaven Dinteloord en de daarvoor benodigde 
middelen beschikbaar stelt, gaan we volgens dit programma aan de slag, in samenwerking met de 
Regiegroep en met andere belanghouders en specialisten.
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7. Voorstel
1. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma CentrumHaven Dinteloord;
2. In te stemmen met het schetsontwerp herinrichting binnenhaven Dinteloord;
3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 6700.000,- voor het in het uitvoeringsprogramma 
opgenomen onderdeel “herinrichting haven”.
4. Ter dekking van de kosten 6 700.000,- te beschikken over de reserve openbare ruimte en te storten in 
de dekkingsreserve uitvoeringsprogramma CentrumHaven Dinteloord.
5. De Meerjarige kosten van het uitvoeringsprogramma (2019: 6 60.000,-, 2020: 6 10.000,- en 2021: 
650.000,-) op te nemen in de meerjarenbegroting en deze eenmalig ten laste te brengen van de 
bestemmingsreserve openbare ruimte.

Hoogachtend, Z
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeesti

gh, RA R.P. val :elt, MBA

4


