
30 november 2020 

Geachte leden van de raad, 

Geachte voorzitter, 

Mijn naam is Carine van Nieuwenhuijzen, ik richt mij tot u als bestuurslid van ZLTO afdeling 

Steenbergen. Het betreft agendapunt 6 over het ontwikkelperspectief in De Heen 

Als ZLTO, de belangenbehartiger voor ondernemers in het buitengebied, hebben wij de stukken over 

het ontwikkelperspectief buitengebied De Heen- Steenbergen met veel belangstelling gelezen. 

Er staat  in deze nota dat er op economisch, agrarisch, recreatief en landschappelijk vlak 

ontwikkelingen worden uitgezet hoe het gebied er in de toekomst uit kan gaan zien. Het kader/de 

ontwikkelingen van Steenbergen, wordt vastgesteld in dit perspectief en wordt gebruikt bij 

gesprekken over nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Het is een koersdocument en geeft aan wat 

de gemeente wel en dus ook niet wil. 

Wij vinden dit nogal ingrijpend en vragen ons af waarom dit voorafgaat aan de omgevingsvisie. Het 

lijkt ons dat wat hier allemaal op papier is gezet dusdanig ingrijpend is dat gesprekken hierover in 

breder verband zouden moeten gevoerd dan nu is gebeurd. Natuurbeheerders en de Provincie zijn 

betrokken geweest en wij hebben de indruk dat er wel met ondernemers uit de toeristische sector 

overleg is geweest maar niet met de agrarische sector. 

U zult begrijpen dat de agrarische ondernemers moeite hebben met deze gang van zaken. Wij willen 

niet ingaan op details, maar als voorbeeld: water inlaten vanuit de Vliet over cultuurgrond met 

daarbij een foto van het eiland Tiengemeten,  wordt door ons niet als een gunstige ontwikkeling 

gezien. Het is zeer ingrijpend voor de betreffende ondernemers. Bovendien staan wij voor de opgave 

om een steeds groeiende wereldbevolking te voeden en daarbij past het niet om vruchtbare grond 

onder water te zetten. De agrofoodsector is in deze gemeente de belangrijkste economische drager, 

we zorgen voor werkgelegenheid zowel binnen onze bedrijven als bij toeleverings- en 

verwerkingsbedrijven. 

Wat ons ook opvalt is dat in de inleiding van de begeleidende brief aan de Raad staat dat het 

ontwikkelperspectief is opgesteld als voorloper voor concrete ontwikkelingsmogelijkheden op en 

rond Fort Henricus. Er wordt geschreven over de Noordwestzijde van Steenbergen. Echter het wordt 

op de kaarten in het perspectief veel breder getrokken. We kunnen ons voorstellen dat verfraaiing 

van de wegen naar het fort en naar de stad, van belang zijn voor de aantrekkelijkheid rondom het 

fort. Eventueel ook bestaande natte EVZ zones rondom het fort en de Ligne, omdat dat de Ligne deel 

uitmaakte van de Waterlinie, maar in het hele gebied zien wij EVZ zones ingetekend die niet als 

zodanig bekend staan. Het gebied ten zuiden van Reinierpolder 2 heeft naar onze mening niets met 

het fort te maken. Het is niet aan de orde om, in dit kader, over dit gebied nu beslissingen te nemen. 

We verzoeken de Raad om niet in te gaan op het verzoek om deze stukken te ondertekenen voor er 

een omgevingsvisie, die een maatschappelijk draagvlak heeft, wordt vastgesteld. 

Dank voor uw aandacht 


