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1 Voorwoord
Beste Lezer,
Met trots presenteren wij u het uitvoeringsprogramma van de economische visie ‘Samen doorbouwen op het
economisch fundament’. Op 23 april 2015 heeft de gemeenteraad de achterliggende economische visie
vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is hiervan de uitwerking, dat in nauwe samenwerking met diverse
economische partners tot stand is gekomen.
De doortrekking van de snelweg A4, het AFC Nieuw Prinsenland als boegbeeld van de topsector agrofood en
bio based en de toeristisch-recreatieve potentie belichamen mede dit fundament. Een economisch fundament
dat 5 jaar geleden nog ver weg leek, vormt inmiddels de basis waarop met trots en ambitie gezamenlijk kan
worden doorgepakt. De vier hoofdthema’s en vijf sectoren van de economische visie zijn uitgewerkt in
specifieke acties, die de gemeente met partners in het bedrijfsleven en het onderwijs de komende 4 jaren zal
oppakken.
Met de visie en het ambitieuze uitvoeringsprogramma in de hand kan de gemeente samen met de lokale
middenstand, agrariërs, horeca en andere ondernemers de economische structuur in lokaal en regionaal
opzicht van de juiste impulsen voorzien. Het programma is gebaseerd op samenwerking, waarbij partners
verantwoordelijkheid nemen vanuit ieders rol met bundeling van middelen en expertise en het delen en
samenbrengen van netwerken. Soms is de gemeente de trekker van een actie, maar vaker zijn het de
ondernemers zelf, waarbij de gemeente ondersteunt en cofinanciert. Het ambitieuze programma vraagt ook
voortdurende monitoring en zal derhalve eind 2017 tussentijds worden geëvalueerd. Waar nodig wordt het
programma bijgestuurd om de economische effecten voor ondernemend Steenbergen zo groot mogelijk te
doen zijn.
Kortom – het is aan ons – als economische partners – om ‘Samen door te bouwen op het economisch
fundament’!

Met vriendelijke groet,

Het College van Burgemeester & Wethouders
Gemeente Steenbergen

2 Management samenvatting
Actie
Algemeen werkbudget

Termijn

Resultaat

Continu

Budget
structureel

Budget incidenteel
2015

2016

2017

Voorzien

Voorzien

Voorzien

2018

2019

15.000

Hoofdthema - Werkgelegenheid & Arbeidsmarkt
1.
2.

Verhogen acquisitiekracht Steenbergen
• Opzet en uitvoering acquisitieplan
Beweging brengen in de lokale arbeidsmarkt
• Opzet actieplan lokale arbeidsmarkt
• Uitvoering actieplan

2016-2019
2016
2016-2019

•
•
•
•
•
•
•

Aantoonbaar geacquireerde en gevestigde bedrijvigheid.
Hogere bezettingsgraad op de Steenbergse bedrijventerreinen.
Meer banen/werkgelegenheid.
Inzetten op het behoud en terugkeer van jongeren.
Actieve betrokkenheid bij de regionale werkgeversdienstverlening met vastgelegde
prestatieafspraken met Steenbergse werkgevers.
Versterken van de relatie met lokale onderwijsinstellingen en regionaal onderwijsaanbod.
Overheid is een sterke verbinder tussen het georganiseerd bedrijfsleven, individuele bedrijven en
onderwijsinstellingen.

Voorzien

10.000

Hoofdthema - Regionale samenwerking
3.

Profiteren van A4 en regionale samenwerking
• Proactieve samenwerking strategische
partners
• Lokale kansen A4 verzilveren
• A4/ Brabantse Wal samenwerking

•
Continu
•
2015-2016
Continu

•

Versterken en verbreden van de regionaal economische samenwerking binnen de Brabantse
Wal/A4 gemeenten.
Verzilveren van kansen met betrekking tot de A4. Realiseren van nieuwe economische
activiteiten, die meerwaarde hebben.
Sterkere strategische partnerschappen aangaan voor meer beleidsaandacht, massa en gelden
voor Steenbergse economische ontwikkelingskansen: AFC Nieuw Prinsenland, A4, werklocaties
en toeristisch-recreatieve ontwikkeling.

Hoofdthema - Promotie & Marketing
4.

Krachtige promotie- en marketing
• Continueren promotie en
marketingactiviteiten
• Opstellen marketing plan
• Uitvoering marketing plan

•
Continu
2016
2016-2019

•
•

Steenbergen voor bewoners, bedrijven en bezoekers sterker op de kaart zetten.
o
Steenbergen erkende koploper biobased economy vanuit Agro food
o
Poort tussen het Water en de Wal
Een trotser gevoel van en voor de Steenbergenaar.
Meer zakelijke en toeristische recreatieve dag- en verblijfsgasten.

7.500

7.500

Hoofdthema - Dienstverlening
5.

Staan voor ondernemersgerichte dienstverlening
• Korte termijn acties
• Ondernemerspeiling
• Uitvoering verbeterplan

2015/2016
2017 + 2019
2017 + 2019

•
•
•

Ondernemers zijn en blijven tevreden over de dienstverlening van de gemeente.
Inzetten op een continue verbeter- en professionaliseringsslag van de dienstverlening naar
ondernemers.
Versterkte samenwerking tussen economische partners: Economisch Platform Steenbergen.

7.500

10.000

Koers Sector - Industrie en bedrijventerreinen
6.

Monitoren en ontwikkelen kwalitatieve werklocaties
• Monitoring en regionale afstemming
werklocaties
• Onderzoek uitbreiding en revitalisering
Reinierpolder
• Onderzoek bedrijventerrein Dinteloord
Koers Sector - Agrofood en Biobased economy
7.

AFC naar verdere bloei en groei
• Strategisch overleg AFC
• Ondersteuning groei AFC, R&D, New business
activiteiten en proeffabriek
• Samenwerking glastuinbouw

Continu

•
•

2016-2017

•

Inzetten bereikbaarheid AFC over Water
• Haalbaarheidsonderzoek terminal

12.500

2018-2019

Continu
Continu
Continu

•
•
•
•

8.

Bedrijventerrein Reinierpolder sluit goed aan bij de behoefte van vandaag en de toekomst.
Moderne lokale bedrijventerreinen hebben een hoog kwalitatieve uitstraling en prettig
ondernemersklimaat.
Uitbreiding van Reinierpolder is gekoppeld aan een kwaliteitsimpuls van het bestaande
bedrijventerrein. Het streven is een vorm van parkmanagement op het bedrijventerrein.

•
2016-2017

Een versterkt AFC cluster met nieuwe bedrijven en economische activiteiten.
Sterke symbiose, waarbij energie- en reststromen meer en meer onderling zijn uitgewisseld; ook
verbinding is georganiseerd naar lokale (agrarische bedrijvigheid).
Stevige verbindingen tussen de glastuinbouwgebieden op het AFC (TOM) en het Westland aan de
Steenbergseweg.
Katalysator voor innovatie en kennis- en productontwikkeling door vestiging Cosun Food
Technology Center en proeffabriek (test- en demofaciliteiten).
Onderzoek naar de realisatie van multimodale bereikbaarheid van het AFC, waarbij het AFC
ontsloten is voor binnenvaartschepen, met passende kade-, laad-/los- en stack-faciliteiten, met
mogelijk een regionale terminalfunctie.

15.000

5.000

12.500

10.000

Actie
9.

Innovatie Agro meets Chemistry
• Participeren business development en
innovatietafel
• Business plan Agro meets Chemistry

Termijn

Resultaat
•

2015-2016
•
Continu
•

Budget
structureel

Budget incidenteel
2015

Agro ontmoet Chemie, hotspot met een straal van 25 km, voor de totale opwerking van
agro(rest)- stromen naar chemische bouwstenen.
Steenbergen als voortrekker van de op agro gebaseerde Biobased economie in de regio West
Brabant.
Realisatie van een krachtige samenwerking, waarin biomassa, waardeketens, markten en human
capital, als succesvolle ingrediënten voor de biobased economy, samen zijn gekomen.

2016

2017

2018

15.000

15.000

15.000

7.500

7.500

2019

Koers Sector - Landbouw
10. Verbeteren digitale infrastructuur buitengebied
• Onderzoek en aanvraag breedbandfonds
• Realisatie digitale infrastructuur
11. Ruimte voor verwaarding, specialisatie en
verbreding
• Inzicht in wensen en kansen
• Aanpassen/ herzien
• Zichtbare economische activiteiten
Koers Sector - Detailhandel
12. Detailhandel gemeente Steenbergen in beweging
• Korte termijn acties winkelcentrums
• Aanpak leegstand in Steenbergen en
Dinteloord
• Opstellen en uitvoering (winkel-) centrumplan
Steenbergen
• Opstellen, uitvoeren behoud-plan Dinteloord
• Accountmanagement overige kernen
Koers Sector - Toerisme en recreatie
13. Doorpakken met kansen land- en waterrecreatie
• Opstellen recreatieve kansenkaart
• Brabantse Wal
• Waterpoort
• Industrie toerisme
• Militair erfgoed
• Evenementen
14. Versterken ontwikkeling Zuidwaterlinie
• Ontwikkelen WBWL
• Ontwikkeling recreatieve poort Steenbergen
• Realisatie Cruijslandse Kreken
• Gebiedontwikkeling Fort Henricus
• Recreatieve Poort Benedensas
15. Verkenning verbinding zorg en toerisme en recreatie
• Onderzoek ambitie zorgeconomie
• Actieagenda
• uitvoering
Totaal

•

Realisatie van een bereikbare en beschikbare digitale snelwegvoorziening in het buitengebied
van Steenbergen.

•

Meer ruimte voor een veranderende, innoverende en verbredende agrarische sector in het
Steenbergse buitengebied.
Meer zichtbaarheid van ontwikkelingen in het buitengebied voor consumenten, werknemers en
bezoekers.

2015-2016
2016-2018

2017-2018
2018-2019
Continu

•

•
2015-2016
2016

•

2016-2019

•

Een vitaal en toekomstbestendig centrum met een aantrekkelijk winkel- en verblijfsklimaat voor
winkels, horeca en cultuur.
De Steenbergse haven wordt als recreatieve toegangspoort benut, waarbij recreanten en
toeristen midden in het centrum aan komen.
Versterkt accountmanagement naar winkels in overige kernen.

5.000

20.000

Voorzien

Voorzien

Voorzien

Voorzien

Voorzien

Voorzien

Voorzien

Voorzien

Voorzien

Voorzien

30.000

5.000

50.000

50.000

42.500

2016-2019
Continu
•
2015
Continu
Continu
2017-2018
2017-2018
Continu

•
•
•
•

Continu
Continu
2015-2017
2015-2017
2015-2017

•
•
•

2015
2016
2016-2019

Meer bestedingen door toeristen en recreanten en een verhoging van het aantal toeristen en
recreanten in Steenbergen.
Langere verblijfsduur van toeristen en recreanten door ontwikkeling van nieuwe en verbinding
van bestaande activiteiten en arrangementen in Steenbergen en de regio.
Sterkere verbinding van water- en landrecreatie.
De Steenbergenaar als trotse gastheer van haar lokaal toeristisch-recreatief product.
Versterkte variatie in het landschap en het betrekken van nieuwe partners, waarbij de oude West
Brabantse Waterlinie, van Benedensas tot de Waterschans, wordt hersteld en nieuwe
functionaliteit wordt toegevoegd m.b.t. toeristisch-recreatief gebruik.
Realisatie Recreatieve Poort Steenbergen, Benedensas en herstel van Fort Henricus.
Borging van een goede aansluiting van de West Brabantse Waterlinie op de gehele
Zuidwaterlinie, die langs de grote rivieren zich uitstrekt van Bergen op Zoom tot aan Nijmegen.
Inzicht in de kansen en mogelijkheden voor zorgeconomie in de gemeente en uitvoering geven
aan een actie-agenda.

20.000

3 Hoofdthema: Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

Actiepunt 1: Verhogen acquisitiekracht Steenbergen
Doelstelling(en)

•
•

Acties en
onderdelen

Aantoonbaar geacquireerde en gevestigde extra bedrijvigheid en toename
werkgelegenheid in de gemeente Steenbergen.
Een hogere bezettingsgraad op de Steenbergse bedrijventerreinen, met name
Reinierpolder en AFC Nieuw Prinsenland.

Acquisitieplan
•
•
•
•
•
•

Doelstellingen formuleren met een helder tijdspad.
Opstellen van een profiel en reikwijdte voor extra acquisitiekracht.
Het uitwerken van targets, financieringsconstructie en instrumentarium.
Instellen van een werkgroep acquisitie, met ambassadeurs, die de acquisiteur
voeden met lokale kennis, netwerk en signalen uit de markt.
Acquisitie richten op creatie van banen en waar mogelijk ook participatiebanen.
Een vorm van fondsvorming uitwerken waardoor continuïteit wordt
gewaarborgd.

Implementatie

Kosten
Trekker

Partners
Capaciteit
Termijn
Bijzonderheden

• Uitvoeren van het acquisitieplan met een jaarlijks evaluatiemoment.
• Het aanstellen van een geschikte acquisiteur op basis van het plan.
Voorzien: projectplannen Reinierpolder en AFC Nieuw Prinsenland.
Samenwerkingspartners die de acquisiteur organisatorisch en financieel ondersteunen.
Ambtelijk
Bestuurlijk
Beleidsmedewerker economische zaken
Wethouder economische zaken
Partners investeren expertise en netwerk in de Werkgroep acquisitie. Andere partners
zijn gemeente Steenbergen, REWIN, Suiker Unie, TOM.
100 uren structureel EZ
e
4 kwartaal. 2015
Acquisitieplan
2016-2019
Implementatie
De extra acquisitiekracht dient een duidelijke meerwaarde te hebben bovenop de
huidige inspanningen vanuit de gemeente en samenwerkingspartners m.b.t. acquisitie REWIN, Suiker Unie en TOM.

Actiepunt 2: Beweging brengen in de lokale arbeidsmarkt
Doelstelling(en)

•
•
•
•
•

Acties en
onderdelen

Meer banen/werkgelegenheid.
banen
Inzetten op het behoud en terugkeer van jongeren.
jongeren
Actieve betrokkenheid bij de regionale werkgeversdienstverlening met
vastgelegde prestatieafspraken
prestatie
met Steenbergse werkgevers.
werkgevers
Versterken van de relatie met lokale onderwijsinstellingen en regionaal
onderwijsaanbod
onderwijsaanbod.
Overheid is een sterke verbinder tussen het georganiseerd
aniseerd bedrijfsleven,
individuele bedrijven en onderwijsinstellingen.

Opstellen actieplan lokale arbeidsmarkt
•

•

•
•

•

Inzicht in vraag en aanbod: waar hebben Steenbergse werkgevers nu en in de
toekomst behoefte aan? Waar en hoe kan nu en in de toekomst het passende
aanbod worden verkregen?
Ronde tafels beleggen met georganiseerde bedrijfsleven, grote werkgevers
werkgeve
lokale onderwijsinstellingen, regionaal relevant aanbod, UWV, ISD Brabantse
Wal.
Vormgeven van de samenwerking met het Ravelijn (leer-,, werkwerk en
stageplaatsen).
Aansluiten bij initiatieven van de onderwijsagenda gemeente Bergen op Zoom;
behoud van onderwijsaanbod
onderwijsaanbod en mogelijkheden verkennen voor huisvesting
onderwijsaanbod op HBO niveau in de regio (o.m. biobased,
based, logistiek, techniek).
techniek)
Onderwijs & Arbeidsmarkt borgen als prominent thema in het Economisch
Platform Steenbergen.
Steenbergen

Uitvoeren actieplan lokale arbeidsmarkt
ar
Kosten
Trekker

Partners
Capaciteit
Termijn
Bijzonderheden

€ 10.000 – incidenteel in 2016 - Werkbudget ondersteuning bij opzet actieplan.
actieplan
De gemeente
emeente heeft een stimulerende rol om te komen tot een praktisch uitvoerplan
uitvoer
voor de lokale arbeidsmarkt.
arbe
De financiering van de uitvoering ligt in de samenwerking
met buurgemeenten, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. De gemeente zal in de
uitvoering een faciliterende rol spelen.
Ambtelijk
Bestuurlijk
Beleidsmedewerker economische zaken
Wethouder economische zaken
Beleidsmedewerker onderwijs
Beleidsmedewerker sociale zaken
Intergemeentelijke Sociale Dienst
Partners investeren uren in opzet en uitvoering actieplan. Gemeente Bergen op Zoom,
gemeente Woensdrecht, bedrijfsleven, OPS en onderwijsinstellingen
100 uren structureel EZ, 150 uren structureel Sociale zaken/onderwijs
e
1 kwartaal 2016
Opstellen actieplan
2016-2019
Uitvoering actieplan
Niet van toepassing.

4 Hoofdthema: Regionale samenwerking

Actiepunt 3: Profiteren van A4 en regionale samenwerking
Doelstelling(en)

•
•
•

Acties en
onderdelen

Versterken en verbreden van de regionaal economische samenwerking binnen
de Brabantse Wal/A4 gemeenten.
Het verzilveren van kansen met betrekking tot de A4. Het realiseren van nieuwe
economische activiteiten, die meerwaarde hebben.
Sterkere strategische partnerschappen aangaan voor meer beleidsaandacht,
massa en fondsen voor Steenbergse economische ontwikkelingskansen: AFC
Nieuw Prinsenland, A4, werklocaties en toeristisch-recreatieve ontwikkeling.

Proactieve samenwerking strategische partners
•

•

Jaarlijks vaststellen met welke strategische partners, zoals Regio West Brabant,
Provincie Noord-Brabant, Delta Region, Bio Based Delta, REWIN/BOM,
Steenbergen in gesprek gaat om Steenbergse economische
ontwikkelingskansen te ondersteunen.
Sturende en/of trekkende rol vervullen in regionale overleggen en initiatieven
die spin-off opleveren voor de Steenbergse economische ambities (met wie, op
welk niveau en wanneer in gesprek).

Lokale kansen verzilveren A4
•
•

Gesprekken voeren met eigenaren en gebruikers, die direct en of indirect
(kunnen) profiteren van de A4; o.a. OPS, toeristisch-recreatieve sector, ZLTO.
Opstellen van een kansenkaart A4 - concrete voorbeelden: reclamemast,
informatievoorziening, uitbreiding verblijfsaccommodaties.

A4-samenwerking / Brabantse Wal
Verbinding en afstemming organiseren met A4 gemeenten.
Komen tot een sterk A4 overleg met bestuurders en ondernemersplatforms.
Aanjagen en benutten van gezamenlijke kansen.
Concrete afspraken maken over slim benutten en inzetten van beschikbare
EZ-capaciteit.
Niet van toepassing.
Diverse samenwerkingspartners
Ambtelijk
Bestuurlijk
Beleidsmedewerker economische zaken
Wethouder economische zaken
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Wethouder ruimtelijke ordening
A4 gemeenten (Brabantse Wal), Regio West Brabant,
Provincie Noord- Brabant, REWIN/BOM, Delta Region (West- en Midden-Brabant,
Zeeland, Zuid-Holland-Zuid, Vlaanderen)
100 uren structureel EZ en RO
Continu
Proactieve samenwerking
2015/2016
Lokale kansen verzilveren A4
Continu
A4-samenwerking
Provincie en Regio West Brabant zijn van belang voor samenwerking met hogere
overheden; cofinanciering en beleidsondersteuning, positionering in (boven)regionaal
opzicht. Delta Region is een belangrijke partner om specifiek AFC Nieuw Prinsenland en
Agro meets Chemistry over het voetlicht te brengen.
•
•
•
•

Kosten
Trekker

Partners

Capaciteit
Termijn

Bijzonderheden

5 Hoofdthema: Promotie en Marketing

Actiepunt 4: Krachtige promotie en marketing
Doelstelling(en)

•

•
•
Acties en
onderdelen

Steenbergen voor bewoners, bedrijven en bezoekers sterker op de kaart.
• Steenbergen erkende koploper biobased economy vanuit Agro food
• Poort tussen het Water en de Wal
Een trotser gevoel van en voor de Steenbergenaar.
Meer zakelijke en toeristische recreatieve dag- en verblijfsgasten.

Continueren promotie en marketingactiviteiten:
•
•
•
•
•
•

Nieuwsbrieven, foldermateriaal, website.
Meer en toegankelijke bebording.
Promotiefilm bedrijven ontwikkelen.
Actiever benutten nieuwe media.
Online game ‘Weet waar je Woont’.
Inzet t.a.v. Marketingactiviteiten Brabantse Wal/Waterpoort.

Opstellen promotie- en marketingplan:
•
•
•
•
•

•

Doelgroepen/doelen formuleren (bewoners, bedrijven, bezoekers etc.)
Afstemming borgen met promotie en marketing Regio West Brabant en
Brabantse Wal.
Verankeren als thema binnen Economisch Platform Steenbergen.
Het plan dient in verbinding te staan met het identiteitstraject.
Acties, activiteiten en evenementen en keuze van promotie- en
marketinginstrumenten, ook specifiek voor verschillende doelgroepen
(ondernemers, investeerders, bewoners, bezoekers etc.).
Voor bewoners een uitwerking bieden als trotse gastheer van de gemeente
(story telling in lokale bladen, ‘ken je gemeente’, bewoners als ambassadeurs
voor een bezoek aan de gemeente Steenbergen).

Uitvoering en evaluatie:

Kosten
Trekker

Partners
Capaciteit
Termijn

Bijzonderheden

• Uitvoeren promotie- en marketingplan
• Jaarlijkse evaluatie
• Eindevaluatie en herijking
2016: voorzien. € 15.000,= eenmalige opzet marketingplan verdeeld over 2017 en 2018.
Afdeling communicatie, gemeente Steenbergen
Ambtelijk
Bestuurlijk
Beleidsmedewerker economische zaken
Wethouder economische zaken
Beleidsmedewerker communicatie
Wethouder communicatie
Verschillende organisaties, waaronder Brabantse Wal, Waterpoort, het georganiseerde
bedrijfsleven, individuele ondernemers, bewonersorganisaties.
100 uren structureel communicatie, 40 uren structureel EZ
Continu
Continueren promotie- en
marketingactiviteiten
e
e
2018 (1 en 2 kwartaal)
Opstellen promotie- en marketingplan
e
e
2018 (3 en 4 kwartaal) - 2019
Uitvoering en evaluatie
Afdeling communicatie komt met een raadsvoorstel, waaruit het werkbudget volgt voor
de uitvoering van het promotie- en marketingplan.

6 Hoofdthema: Dienstverlening

Actiepunt 5: Staan voor ondernemersgerichte dienstverlening
Doelstelling(en)

•
•
•

Acties en
onderdelen

Ondernemers zijn en blijven tevreden over de dienstverlening van de
gemeente.
Inzetten op een continue verbeter- en professionaliseringsslag van de
dienstverlening naar de ondernemers.
Versterken van de samenwerking met economische partners: Economisch
Platform Steenbergen.

Korte termijn acties
•

•

•
•
•
•
•

Vormgeven van een pandenbank (vraag en aanbod van bedrijfspanden en
gronden), organiseren samenwerking makelaars. Koppeling met onderdeel
actiepunt 12: aanpak leegstand.
Oprichten van het Economisch Platform Steenbergen (OPS, RPS, ZLTO, KHN,
Winkeloord Dinteloord), gericht op een meer strategische en verbindende
economische samenwerking. Het instellen van een DB, overlegstructuren
samenbrengen en daaronder meer operationele werkgroepen voor o.m.
centrum, evenementen(platform), promotie en marketing, dienstverlening,
onderwijs & arbeidsmarkt.
Afstemming borgen met project Beter Contact.
Ondernemersspreekuur moderniseren (2.0); ook digitaal gespreks- en
discussiemogelijkheden aanbieden (bijv. een digitaal ondernemerspanel).
Afdeling communicatie betrokken bij verbeteren dienstverlening naar
ondernemers.
Samenwerking met Starterscentrum Brabantse Wal versterken waardoor het
ondersteunen van het aantal starters wordt verhoogd.
OPS gaat thematische workshops organiseren voor ondernemers (bijvoorbeeld
duurzame energie, promotie van je bedrijf).

Uitvoeren van ondernemerspeiling
•
•
•

Relevante onderwerpen zijn o.a. accountmanagement, deregulering,
vergunningen, informatievoorziening.
Gebruik maken van onderzoeksmodules als ‘Waar staat je Gemeente’ of MKB
vriendelijkste gemeente.
Het herhalen van de ondernemerspeiling om de 2 jaar. Opvolgend acties
bijstellen en nieuwe acties benoemen.

Uitvoeren verbeterplan
Kosten
Trekker

Partners
Capaciteit
Termijn

Bijzonderheden

€ 7.500 incidenteel (2017), € 10.000 incidenteel (2019)
Gemeente Steenbergen
Ambtelijk
Bestuurlijk
Beleidsmedewerker economische zaken
Wethouder economische zaken
Omgevingsmanager
Burgemeester
Afdelingshoofd publiekszaken
Vergunningverlening/APV
Economisch Platform Steenbergen, Starterscentrum Brabantse Wal
100 uren structureel EZ, 100 uren structureel dienstverlening
2015/2016
Korte termijn acties
e
e
2017 (1 en 2 kwartaal), 2019
Uitvoeren ondernemerspeiling
2017 en 2019
Uitvoering verbeterplan
Economisch Platform Steenbergen fungeert als spreekbuis voor de dienstverlening, als
klankbord voor de metingen en voor het duiden van de resultaten.

7 Koers Sector - Industrie en Bedrijventerreinen

Actiepunt 6: Monitoren en ontwikkelen kwalitatieve werklocaties
Doelstelling(en)

•
•
•

Acties en
onderdelen

Bedrijventerrein Reinierpolder sluit goed aan bij de behoefte van vandaag en de
toekomst.
Moderne lokale bedrijventerreinen hebben een hoog kwalitatieve uitstraling en
prettig ondernemersklimaat.
Uitbreiding van Reinierpolder is gekoppeld aan een kwaliteitsimpuls van het
bestaande bedrijventerrein, waarbij gemeente en private partijen gezamenlijk
verantwoordelijkheid nemen. Het streven is een vorm van parkmanagement op
het bedrijventerrein.

Monitoring en regionale afstemming werklocaties
•

Eind 2015, begin 2016 wordt een nieuw regionaal afsprakenkader opgesteld
voor bedrijventerreinenontwikkeling; afstemming in Regio West-Brabant.

Onderzoek uitbreiding en revitalisering Reinierpolder
• Behoefte-onderzoek of Reinierpolder kan worden uitgebreid met afstemming in
•

•

de regio en met het vestigingsbeleid AFC en Reinierpolder.
Planontwikkeling om de kwaliteit van het bestaande bedrijventerrein te
verbeteren in termen van uitstraling, bereikbaarheid en een goed
ondernemingsklimaat.
Streven naar een vorm van parkmanagement – verkenning en draagvlakmeting,
basis van samenwerking vaststellen (o.a. kennisdeling, duurzaamheid,
veiligheid, inkoop, afval, energie; mogelijke toepassing wetgeving voor
BedrijvenInvesteringsZones).

Onderzoek en accountmanagement overige terreinen
In gesprek treden met de eigenaren en/of hoofdgebruikers in Dinteloord, Kop
van Zuid en overige terreinen. Vinger aan de pols houden op deze terreinen;
accountmanagement.
• Ontwikkelingen in de markt kunnen aanleiding geven om te komen tot een
(nieuw/ander) ontwikkelperspectief per terrein.
Incidenteel budget 2017 en 2018 elk € 12.500 voor de planontwikkeling kwaliteitsimpuls
Reinierpolder.
€ 10.000 incidenteel-2018/2019 (Werkbudget voor procesbegeleiding en onderzoek
revitalisering bedrijventerrein in Dinteloord, Kop van Zuid en/of overige terreinen).
Gemeente Steenbergen
Ambtelijk
Bestuurlijk
Beleidsmedewerker economische zaken
Wethouder economische zaken
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Wethouder ruimtelijke ordening
Beleidsmedewerker realisatie & beheer
Wethouder beheer en openbare ruimte
OPS, eigenaren en ondernemers op de bedrijventerreinen. De publieke investeringen
vormen een randvoorwaarde voor private investeringen van eigenaren en huurders.
150 uren structureel EZ, 150 uren structureel RO, 50 uren R&B
Continu
Monitoring en regionale afstemming
2016/2017
Onderzoek uitbreiding en kwaliteitsimpuls
Reinierpolder
2018/2019
Onderzoek en accountmanagement overige terreinen
De planfase is voor Reinierpolder en ‘Dinteloord en/of overige terreinen’ begroot. Het
maatregelenpakket geeft inzicht in de bekostiging van de implementatiefase. De
uitvoering impliceert een belangrijke rol voor de afdeling Realisatie & Beheer.
•

Kosten

Trekker

Partners
Capaciteit
Termijn

Bijzonderheden

8 Koers Topsector - Agro Food en Biobased economy

Actiepunt 7: AFC naar verdere bloei en groei
Doelstelling(en)

•
•

•
•

Acties en
onderdelen

Een versterkt AFC cluster met nieuwe bedrijven en economische activiteiten.
Sterke symbiose, waarbij energie- en reststromen meer en meer onderling zijn
uitgewisseld; ook is de verbinding gerealiseerd met lokale (agrarische)
bedrijvigheid.
Stevige verbindingen tussen de glastuinbouwgebieden op het AFC (TOM) en het
Westland aan de Steenbergseweg.
Creëren van een katalysator voor innovatie en kennis- en productontwikkeling
door vestiging en locatieontwikkeling van het Cosun Food Technology Center en
proeffabriek (test- en demofaciliteiten).

Strategisch overleg ontwikkeling AFC
•
•

Twee keer per jaar een strategisch overleg voeren over de koers en
ontwikkeling van het AFC Nieuw Prinsenland.
Het AFC voldoende flankerend faciliteren. Het gaat daarbij om ondersteuning
op meer strategische thema’s: symbiose, samenwerking, economie en identiteit
van het gebied (ook in relatie tot actiepunt 4).

Ondersteuning groei AFC, R&D, New business activiteiten en proeffabriek
•

•

CFTC is gericht op productontwikkeling, procestechnologie en analyse &
onderzoek; het faciliteren in het aantrekken en vestigen van bedrijven en
onderzoeksfaciliteiten, die symbiose en synergiepotentie hebben met het CFTC.
New Business is gericht op verdere groei van het AFC. Via New Business wordt
gestreefd naar extra verwaardingsmogelijkheden van de aanwezige biomassa,
en het ontwikkelen van nieuwe biobased business op basis van het verwaarden
van andere (lokale en regionale) agrarische grondstoffen.

Samenwerking glastuinbouw
Faciliteren van de groei van de glastuinbouwsector.
Samenwerking met de TOM en ZLTO; samenhang borgen tussen Westland en
AFC.
€ 15.000 structureel; werkbudget ‘agrofood en biobased’ (ten behoeve van
ondersteuning, begeleiding, activiteiten, netwerken en projecten). Het AFC investeert
een veelvoud in haar ondernemingsklimaat in de orde grootte van 20-30 miljoen in het
AFC en 20 miljoen in het CFTC.
AFC Nieuw Prinsenland
Ambtelijk
Bestuurlijk
Beleidsmedewerker economische zaken
Wethouder economische zaken
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Wethouder ruimtelijke ordening
Provincie, Suiker Unie, OPS, REWIN, BOM, ZLTO, TOM, gemeente
150 uren structureel EZ, 150 uren structureel RO
Continu
Strategisch overleg ontwikkeling AFC
Continu
Ondersteuning groei AFC, R&D, New business
activiteiten en proeffabriek
Continu
Samenwerking glastuinbouw
Gemeente heeft een rol om de activiteiten op het gebied van agrofood en biobased
flankerend te faciliteren en te stimuleren.
•
•

Kosten

Trekker

Partners
Capaciteit
Termijn

Bijzonderheden

Actiepunt 8: Inzetten bereikbaarheid AFC over Water
Doelstelling(en)

Acties en
onderdelen

Kosten
Trekker

Partners
Capaciteit
Termijn
Bijzonderheden

•

Onderzoek naar de realisatie van multimodale bereikbaarheid van het AFC,
waarbij het AFC ontsloten is voor binnenvaartschepen, met passende kade-,
laad-/los- en stack-faciliteiten, met mogelijk een regionale terminalfunctie.

Haalbaarheidsonderzoek terminal
Haalbaarheidsonderzoek voor een containerterminal op het AFC Nieuw
Prinsenland.
• De locatie wordt getoetst op individuele toegevoegde waarde alsmede in
relatie tot andere locaties.
• Naar aanleiding van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bepalen of
en hoe een containerterminal gerealiseerd kan worden (wel of niet in
samenwerking met andere locaties).
€ 5.000, Steenbergse cofinanciering aan onderzoek, dat in totaliteit circa € 40.000 kost.
Samenwerkingspartners: REWIN/Suiker Unie/Gemeente Steenbergen
Ambtelijk
Bestuurlijk
Beleidsmedewerker economische zaken
Wethouder economische zaken
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Wethouder ruimtelijke ordening
Samenwerking met strategische partners is gewenst.
40 uren structureel EZ, 50 uren structureel RO
2016-2017
Haalbaarheidsonderzoek terminal
Afhankelijk van het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek kan inzicht worden
geboden in het vervolgtraject en haalbaarheid van de terminal.
•

Biomassa

Human
Capital

Markten
Waardeketens

Actiepunt 9: Innovatie Agro meets Chemistry
Doelstelling(en)

•
•
•

Acties en
onderdelen

Agro ontmoet Chemie, hotspot met een straal van 25 km, voor de totale
opwerking van agro(rest)- stromen naar chemische bouwstenen.
Steenbergen als voortrekker van de op agro gebaseerde Biobased economie in
de regio West Brabant.
Realisatie van een krachtige samenwerking, waarin biomassa, waardeketens,
markten en human capital, als succesvolle ingrediënten voor de biobased
economy, samen zijn gekomen.

Participeren in een businessdevelopment- en innovatietafel
•
•
•
•

Instellen van een regionale tafel onder voorzitterschap van REWIN met partijen
als het AFC, RWB, ZLTO, Provincie en gemeenten.
Benutten van innovatiekansen m.b.t. agrofood bedrijven, op basis van
uitgevoerde agrofoodverkenning in de Regio West-Brabant.
REWIN draagt zorg voor de verbinding met de ingestelde provinciale tafel.
Tafel is gericht op het opzetten van concrete projecten en het aan elkaar
koppelen van bedrijven in de regio West Brabant.

Business plan Agro meets Chemistry
In dit plan wordt in gemeenschappelijkheid (triple helix) gewerkt aan het
versterken van de samenwerking tussen het AFC Nieuw Prinsenland in
Steenbergen, de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom, Industrieterrein
Moerdijk en andere relevante ontwikkelingen met ambitie voor:
- een gezamenlijke onderwijsroute (human capital roadmap);
- een gezamenlijke innovatieroute;
- gezamenlijke marketing en promotie (o.m. terugkerende agro meets
chemistry symposium);
- gezamenlijke investeringsagenda.
Per jaar € 15.000- budget voor uitwerking en uitvoering van het ‘Business plan Agro
meets Chemistry’ tijdens 2016, 2017 en 2018.
Triple helix Consortium AFC – GCC (met aanwezigheid overheid, bedrijfsleven en
onderwijs)
Ambtelijk
Bestuurlijk
Beleidsmedewerker economische zaken
Wethouder economische zaken
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Wethouder ruimtelijke ordening
Idem trekker
150 uren structureel EZ, 100 uren structureel RO, 40 uren Onderwijs en communicatie
Continu
Participeren in een businessdevelopmenten innovatietafel
Business plan Agro meets Chemistry
2016 - 2018
Gemeente heeft een rol om de activiteiten op het gebied van agrofood en biobased
flankerend te faciliteren en te stimuleren.
•

Kosten
Trekker

Partners
Capaciteit
Termijn

Bijzonderheden

9 Koers Sector - Landbouw

Actiepunt 10: Verbeteren digitale infrastructuur buitengebied
Doelstelling(en)
Acties en
onderdelen

•

Realisatie van een bereikbare en beschikbare digitale snelwegvoorziening in het
buitengebied van Steenbergen.

Onderzoek en aanvraag Breedbandfonds
•

•

Onderzoek naar de uitrol van digitale infrastructuur (bijvoorbeeld in de vorm
van glasvezel) is uitgevoerd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de bekostiging
van een dergelijk netwerk en het financieren van de onrendabele top. WestBrabant wil de eerste Brabantse regio worden met een glasvezelnetwerk in het
hele buitengebied. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) beheert
namens de provincie het Breedbandfonds.
Door marktpartijen zijn twee aanvragen ingediend die door de BOM worden
beoordeeld. Zo heeft de Werkgroep snel dataverkeer, mede op initiatief van de
ZLTO Steenbergen, een business case ingediend in samenwerking met
verschillende gemeenten bij het Breedbandfonds. Eind 2015 wordt bekend
welke marktpartij het project voor de aanleg van glasvezel gaat uitvoeren.
Regiogemeenten gaan dan direct in gesprek om een snelle aanleg mogelijk te
maken.

Realisatie digitale infrastructuur buitengebied
Kosten
Trekker

Partners
Capaciteit
Termijn
Bijzonderheden

• Faciliteren bij de aanleg van de digitale infrastructuur.
Voorzien: Begrotingsprogramma Milieu en Ruimtelijke ordening.
ZLTO, Regio West-Brabant en BOM
Ambtelijk
Bestuurlijk
Beleidsmedewerker economische zaken
Wethouder economische zaken
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Wethouder beheer/openbare ruimte
Beleidsmedewerker realisatie & beheer
ZLTO, Regio West-Brabant, gemeente en BOM
20 uren structureel EZ, 60 uren structureel RO, 20 uren structureel R&B
2015/2016
Onderzoek en aanvraag Breedbandfonds
2017/2018
Realisatie digitale infrastructuur
De bedrijventerreinen AFC en Reinierpolder beschikken reeds over een
glasvezelvoorziening. Ook in het Westland is een voorziening in ontwikkeling. De
gemeente heeft een faciliterende rol t.a.v. de ontwikkeling van een toegespitste digitale
infrastructuur in het buitengebied. De feitelijke aanleg en financiering is aan de markt.

Actiepunt 11: Ruimte voor verwaarding, specialisatie en verbreding
Doelstelling(en)

•
•

Acties en
onderdelen

Meer ruimte voor verandering, innovatie en verbreding binnen de agrarische
sector in het Steenbergse buitengebied.
Meer zichtbaarheid van ontwikkelingen in het buitengebied voor consumenten,
werknemers en bezoekers.

Inzicht in wensen en kansen bedrijfsleven in het buitengebied
•
•

•

Een inventarisatie van wensen en kansen voor vestiging, uitbreiding en
uitoefening van economische activiteiten in het buitengebied.
Aandachtspunten zijn in ieder geval: voldoende ruimte voor ondernemen,
voldoende zoet water, voldoende regenwater afvoer, innovatie en
verkeersveiligheid.
Verruimen van het planologische kader voor de wensen en kansen.

Zichtbare economische activiteiten in het buitengebied
ZLTO zet in op het versterken van de bedrijfsvoering en maatschappelijke
acceptatie van de agrarische sector (o.a. door de relatie met onderwijs, open
dagen, maatschappelijke stages, stimuleren verkoop versproducten, fietsroute
ontwikkelen met agrarische bedrijven in beeld en meer lokale producten in de
supermarkt).
Incidenteel budget t.b.v. ondersteuning activiteiten agrarische sector in de jaren 2017 en
2018 (elk € 7.500).
Gemeente en ZLTO
Ambtelijk
Bestuurlijk
Beleidsmedewerker economische zaken
Wethouder economische zaken
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Wethouder ruimtelijke ordening
Individuele ondernemers
60 uren structureel EZ, 100 uren structureel RO
2017/2018
Inzicht in wensen en kansen
2018/2019
Aanpassen/herzien
Continu
Zichtbare economische activiteiten
Niet van toepassing.
•

Kosten
Trekker

Partners
Capaciteit
Termijn

Bijzonderheden

10 Koers Sector - Detailhandel

Actiepunt 12: Detailhandel gemeente Steenbergen in beweging
Doelstelling(en)

•
•
•

Acties en
onderdelen

Een vitaal en toekomstbestendig centrum met een aantrekkelijk winkel- en
verblijfsklimaat voor winkels, horeca en cultuur.
De Steenbergse haven wordt als recreatieve toegangspoort benut, waarbij
recreanten en toeristen midden in het centrum aan komen.
Versterkt accountmanagement naar winkels in overige kernen.

Korte termijn acties winkelcentra
•

•

•

Continuïteit uitvoeringsprogramma StadHaven 2012-2014 - o.a. Keurmerk Veilig
ondernemen, verkeer en parkeren, bewegwijzering en benutten
reclamebelasting. De continuïteit van het programma is na de fysieke
investeringen vooral gericht op identiteit en beleving.
In nauw contact met de ondernemers en RPS de volgende korte termijn acties
oppakken:
o
Aanpassen parkeerbeleid in combinatie met verbeterde bewegwijzering:
bezoekers met auto worden sterker verwezen naar beschikbare
parkeerterreinen langs de rand van het centrum; de parkeertijd in de
blauwe zone wordt verruimd.
o
Het marketingplan centrum Steenbergen pakken gemeente en
bedrijfsleven samen op, wel relatie borgen met actiepunt 4.
o
Een loyaliteitsprogramma wordt in overleg tussen winkeliers en gemeente
vormgegeven.
In nauw overleg met de ondernemers en de vereniging van Dinteloord de korte
termijn acties ophalen en uitvoeren.

Aanpak en tegengaan leegstand in Steenbergen en Dinteloord
•
•
•
•

Inventariseren huidige en toekomstige leegstand.
Vormgeven van een pandenbank (zie actiepunt 5).
Overleg met pandeigenaren en ondernemers.
Opstellen plan van aanpak leegstand.

Opstellen, uitvoeren en proeftuin (winkel-)centrumplan Steenbergen
•

Opstellen van centrumplan als een logisch vervolg op het project StadHaven:
− Ruimtelijk-economisch perspectief (waar welke functies – horeca, retail,
cultuur, zorg, parkeren).
− Stedenbouwkundig perspectief (inrichtingselementen, welstand).
− Programmatisch perspectief (hoe invulling te geven aan opgaven als
verlevendig centrum, relatie horeca, toerisme en recreatie, uitwerking van
het nieuwe winkelen).
− Samenwerkingsperspectief (hoe gezamenlijk invulling te geven aan de
uitvoering van het centrumplan).
− Proeftuin centrumplan; gelijk oplopende proeftuin vanuit een fictieve
nulsituatie (meer flexibiliteit in regels of zelfs geen regels, geen vigerend
bestemmingsplan, andere rolinvulling). De aard en vorm van het
experiment dient nader ingevuld te worden. Dit om inzichtelijk te krijgen
hoe dingen anders, slimmer of beter kunnen met een ander of zelfs beter
eindresultaat.

Opstellen en uitvoeren kwaliteitsimpuls Dinteloord
•
•
•

Ophalen en uitvoeren kwaliteitsimpuls voor het centrum van Dinteloord.
Programmatisch perspectief (hoe invulling te geven aan opgaven als levendig
centrum, relatie horeca en toerisme & recreatie).
Samenwerkingsperspectief (hoe gezamenlijk invulling te geven aan de
uitvoering van het plan).

Accountmanagement overige kernen
Regelmatig schouwen in de kernen en ronde maken langs lokale winkeliers om
behoeften, wensen en trends te peilen.
• Jaarlijks vindt in overleg met RPS, Winkeloord Dinteloord en de winkeliers van
de verschillende kernen minimaal twee keer overleg plaats over kansen,
ontwikkelingen en bedreigingen.
€ 25.000 incidenteel voor opzet (winkel-) centrumplan: 2015 (€ 5.000) -2016 (€ 20.000);
uitvoeringsbudget plannen op basis van cofinanciering.
RPS/ Winkeloord Dinteloord/individuele winkeliers/ betrokkenen centrum: eigenaren,
bewoners (-vertegenwoordiging)/ KHN
Ambtelijk
Bestuurlijk
Beleidsmedewerker economische zaken
Wethouder economische zaken
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Wethouder ruimtelijke ordening
Gemeente
200 uren structureel EZ, 100 uren structureel RO/Stedenbouw/Wonen/Verkeer
e
Korte termijn acties
2015/2016 1 kwartaal
e
2 kwartaal 2016
Aanpak leegstand
2016-2019
Opstellen en uitvoeren centrumplannen
Continu
Accountmanagement overige kernen
Het centrumplan leidt tot een raadsvoorstel over de wijze van uitvoering. Het initiatief
en uitwerking van de plannen ligt voornamelijk bij de ondernemer. De gemeente is
hierin faciliterend.
•

Kosten
Trekker

Partners
Capaciteit
Termijn

Bijzonderheden

11 Koers Sector - Toerisme en recreatie

Actiepunt 13:
13 Doorpakken met kansen land- en waterrecreatie
recreatie
Doelstelling(en)

•
•

•
•
Acties en
onderdelen

Meer bestedingen door toeristen en recreanten en een verhoging van het
aantal toeristen en recreanten in Steenbergen.
Langere verblijfsduur van toeristen en recreanten door ontwikkeling van
nieuwe en verbinding van bestaande activiteiten en arrangementen in
Steenbergen en de regio.
Sterkere verbinding van waterwater en landrecreatie.
De Steenbergenaar als trotse gastheer van haar lokaal toeristisch-recreatief
toeristisch
product.

Opstellen recreatieve kansenkaart
De op te stellen recreatieve kansenkaart bevat o.a. de volgende facetten en fungeert als
a
basis voor de uitwerking van de actiepunten 13, 14 en 15.
• Kansenkaart brengt kansen en perspectieven voor verschillende gebieden en
kernen in de gemeente in beeld.
• Kansenka
ansenkaart
art moet, in combinatie met het natuurbeheerplan, inzicht geven in
fysieke mogelijkheden voor de uitbouw van de recreatieve sector, inclusief de
daarvoor
arvoor benodigde voorzieningen.
• Onderzoek naar hoe de werking van het (verblijfs-)aanbod
aanbod bij de grotere
recreatieve poorten in Steenbergen (haven Dinteloord, Benedensas, De Heen,
recreatieve
haven Steenbergen) aansluit op de vraag van de bezoekers, inclusief
vervolgacties om vraag en aanbod bijeen te brengen.
• Onderzoek op welke wijze recreatieve voorzieningen deel uit kunnen maken
van het zorgaanbod binnen de gemeente Steenbergen.
• Uitwerking van de koers voor het aanbod van
n camperplaatsen in Steenbergen.

Brabantse Wal
•
•

•

Continuering van actieve participatie in
in de Brabantse Wal samenwerking.
Uitwerking promotie Steenbergen als Poort tussen Water en de
d Wal (onderdeel
van actiepunt 4:
4: krachtige promotie en marketing en actiepunt
actiepu 14 m.b.t. de
waterlinie en de recreatieve
recrea
‘poorten’ in Steenbergen.
Organiseren van de Brabantse Waldag (2017).

Gebiedsontwikkeling Waterpoort
•
•
•

•
•
•

Continuering van actieve participatie in het samenwerkingsverband
Gebiedsontwikkeling Waterpoort.
Vervullen van loketfunctie
l
voor niet-reguliere initiatieven van ondernemers.
Promotie van het gebied voor recreant en toerist door o.a. opleiden van
sleutelfiguren (bijv. horeca-ondernemers)
horeca ondernemers) tot “gastheren” van het gebied
g
aan
de Waterpoort Academy.
Haalbaarheid van initiatieven verhogen door zowel initiatiefnemers als
overheid op te leiden aan de Masterclass
Masterclass Waterpoort Academy.
Waar mogelijk ondersteunen
ondersteun van de inmiddels gerealiseerde pontverbinding.
Organiseren Waterpoortconferentie en deelname op Brabantse Waldag.

Industrieel toerisme
•

Ontwikkelen
ntwikkelen van
v beelden over het industrieel toerisme in het AFC (experience,
kijk in de kas, boegbeeld van duurzaamheid
duurzaamhe – de symbiose laten zien van

•

agrarische producten (o.a. suikerbiet naar hoogwaardige toepassingen), open
dagen en bezoek aan het AFC (2017).
AFC en agrofood zichtbaar maken in Steenbergen (agrofood/biobased event
opzetten) – verbinding AFC en agrarische sector (2018).

Militair erfgoed
•
•

Benutten Europese route met drie luisterpunten - Liberation Route.
Militair erfgoed over land en water goed ontsluiten voor toeristen en
recreanten (wandel- en fietspaden).

Evenementen
Lokale evenementen (volleybaltoernooi, obstacle runs, fietstours etc.) een
betere plek geven in de promotie van het toeristisch-recreatief aanbod
(continu).
• Initiëren van een terugkerend waterevenement, waarin de overgang van water
en land samenkomt (als voorbeeld Waterpoort Armada). Mogelijke verbinding
met bietentocht (2019).
Voorzien in begrotingsprogramma Recreatie, Economie en Participatie of dient per
project separaat begroot te worden.
Gemeente in samenwerking met diverse partners, waaronder Waterpoort, Brabantse
Water, West Brabantse Waterlinie, Provincie Noord-Brabant, ondernemers.
Ambtelijk
Bestuurlijk
Beleidsmedewerker toerisme en recreatie
Wethouder toerisme en recreatie
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Wethouder ruimtelijke ordening
Idem trekker
400 uren structureel EZ, 100 uren structureel RO, Verkeer en vervoer, grondzaken
2015
Opstellen recreatieve kansenkaart
Continu
Brabantse Wal
Continu
Gebiedsontwikkeling Waterpoort
2017/2018
Industrieel toerisme
2017/2018
Militair erfgoed
Continu
Evenementen
Niet van toepassing.
•

Kosten
Trekker

Partners
Capaciteit
Termijn

Bijzonderheden

Actiepunt 14:
14 Versterken ontwikkeling Zuidwaterlinie
Doelstelling(en)

•

•
•

Acties en
onderdelen

Versterkte variatie in het landschap en het betrekken van nieuwe partners,
waarbij de oude West Brabantse Waterlinie, van Benedensas tot de
Waterschans, wordt hersteld en een nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd
m.b.t. toeristisch-recreatief
toeristisch
gebruik.
Realisatie Recreatieve Poort Steenbergen, Benedensas en het herstel van Fort
Henricus.
Borging van een goede aansluiting van de West Brabantse Waterlinie op de
gehele Zuidwaterlinie, die langs de grote rivieren zich uitstrekt van Bergen op
Zoom tot aan Nijmegen.

Ontwikkelen van West Brabantse Waterlinie Route binnen Zuidwaterlinie
Thematisch verbinden van de verschillende gebieden voor voetgangers en
fietsers: van de recreatieve poort Benedensas naar de Waterschans aansluitend
op de recreatieve
r
route langs de Zoom (komen tot een goed dekkend
Waterliniepad
aterliniepad incl. adequate bewegwijzering).
• Aansluiting West Brabantse Waterlinie op Zuidwaterlinie;
Zuidwaterlinie;
verkennen
erkennen en uitvoeren acties thematische en fysieke aansluiting van de West
Brabantse Waterlinie (Bergen op Zoom/Steenbergen) op de ontwikkelingen
o
in
de andere West-Brabantse
West
gemeenten (o.a. Moerdijk,
oerdijk, Breda, Geertruidenberg)
en verder richting Den Bosch/Nijmegen.
Bosch/Nijmegen
• West Brabantse Waterlinie promoten als onderdeel van de Zuidwaterlinie
Zuidw
(onderdeel actiepunt 4:
4: Krachtige promotie en marketing).
Gebiedsontwikkeling recreatieve poort Steenbergen.
• Acties zijn o.a. het inrichten van een ontvangstruimte met informatiepanelen
over de historie op de poortlocatie en een digitale informatiezuil.
• Verbetering van de ontsluiting van de parkeervoorziening.
• Realisatie van een wandelpad (poort naar directe omgeving)
omgeving).
•

Realisatie recreatieve voorzieningen Cruijslandse Kreken
•
•

Ontwerp
ntwerp van belevingspunten en parkeervoorzieningen.
parkeervoorzieningen
Aanleg
nleg van kanokano en vissteigers.

Gebiedsontwikkeling Fort Henricus
•
•
•

Acties zijn o.a. het herstel
herstel van wallen en gracht Fort Henricus.
Henricus
Plaatsen uitzichttoren en realisatie voetgangersbrug.
Inzet voor extra beleving en aantrekkingskracht van het Fort.
Fort

Recreatieve Poort Benedensas
•
•
•
•
Kosten

Trekker

Acties voor het gebruiksklaar maken van aanwezige bunker met informatie.
Realisatie wachtwacht annex afmeersteiger.
Ontwerpen educatieve GPS routes.
routes
Verbreding loopbrug Dintelse Gorzen.
Gorzen

Voorzien in begroting
b
Landschappen van Allure. Er is subsidie beschikbaar gesteld door
provincie.. Aan de provincie dient verantwoording te worden afgelegd over de resultaten
en inzet van middelen.
Gemeente
Ambtelijk
Bestuurlijk
Beleidsmedewerker toerisme en recreatie
Wethouder toerisme en recreatie

Partners

Capaciteit
Termijn

Bijzonderheden

De projectpartners zijn in wisselende samenstelling bij de verschillende projecten
aangesloten. Partners zijn o.a. gemeenten, de Stichting Liniebreed Ondernemen,
dorpsraden, terreinbeheerders, sportclubs, jachthavens, agrariërs en ondernemers.
Uren voorzien in het lopende project West Brabantse Waterlinie.
Continu
Ontwikkelen van West Brabantse
Waterlinie Route binnen Zuidwaterlinie
2015-2017
Gebiedsontwikkeling recreatieve poort
Steenbergen
2015-2017
Realisatie recreatieve voorzieningen
Cruijslandse Kreken
2015-2017
Gebiedsontwikkeling Fort Henricus
2015-2017
Recreatieve Poort Benedensas
De gemeente Steenbergen neemt als penvoerder het voortouw in het algeheel
projectmanagement van het project West Brabantse Waterlinie. Gebiedsontwikkeling
‘de Waterschans – Fort de Roovere’ is ook een onderdeel van het herstel van de West
Brabantse Waterlinie, maar is gezien de ligging van het gebied in de gemeente Bergen
op Zoom niet verder uitgewerkt.
De gehele inhoud van dit actiepunt is overgenomen uit het projectplan Landschap van
Allure. Door onderdelen van het projectplan in het uitvoeringsprogramma onder de
Koers Sector Toerisme en Recreatie te borgen; is het belang van de uitvoering van het
project belicht.

Actiepunt 15: Verkenning verbinding zorg en toerisme en recreatie
Doelstelling(en)
Acties en
onderdelen

•

Inzicht in de kansen en mogelijkheden voor zorgeconomie in de gemeente en
uitvoering geven aan een actie-agenda.

Uitvoeren onderzoek
•

Onderzoek naar de zorgeconomie binnen de gemeente Steenbergen waarbij
het resultaat minimaal bestaat uit:
- een extern referentiebeeld met definities, invulling, middelen/inspanning,
proces, rolverdeling van de zorgeconomie bij voorbeeldlocaties.
- het definiëren en aanduiden van Steenbergen op het gebied van
zorgeconomie in verhouding tot de voorbeeldlocaties.

Actieagenda zorgeconomie
•

•

De ambitie bepalen en met welk doel, welke route en met wie, wat, hoe de
zorgeconomie moet worden opgepakt binnen Steenbergen en waarin de rol
van de gemeente vastgesteld wordt.
Advies & conclusies, ambitie en rolverdeling voor de komende jaren.

Uitvoering actieagenda
Er wordt bij een positief resultaat in termen van toegevoegde waarde,
draagvlak en voldoende betrokkenheid uitvoering gegeven aan de actieagenda
door gecommitteerde partijen.
Niet van toepassing.
Gemeente
Ambtelijk
Bestuurlijk
Beleidsmedewerker economische zaken
Wethouder economische zaken
Zorginstellingen en zorgondernemers
40 uren structureel EZ
2015
Uitvoeren onderzoek
e
1 kwartaal 2016
Actieagenda zorgeconomie
e
2 kwartaal 2016-2019
Uitvoering actieagenda
Niet van toepassing.
•

Kosten
Trekker

Partners
Capaciteit
Termijn

Bijzonderheden

12 Overzicht uitvoeringsprogramma economische visie 2015-2019
Capaciteit
2015

2016

2017

Begroting

2018

2019

Algemeen werkbudget

Struct.

2015

2016

2017

2018

2019

15.000

Hoofdthema - Werkgelegenheid & Arbeidsmarkt
1. Verhogen acquisitiekracht Steenbergen

25

100

100

100

100

Voorzien

2. Beweging brengen in de lokale arbeidsmarkt

63

250

250

250

250

50

200

200

200

200

35

140

140

140

140

7.500

50

200

200

200

200

7.500

87

350

350

350

350

12.500

12.500

7. AFC naar verdere bloei en groei

75

300

300

300

300

8. Inzetten bereikbaarheid AFC over Water

23

90

90

9. Innovatie Agro meets Chemistry

70

290

290

290

290

15.000

15.000

10. Verbeteren digitale infrastructuur buitengebied

25

100

100

100

100

11. Ruimte voor verwaarding, specialisatie en verbreding

40

160

160

160

160

7.500

7.500

75

300

300

300

300

125

500

500
Voorzien

500

500

10.000

Hoofdthema - Regionale samenwerking
3. Profiteren van A4 en regionale samenwerking
Hoofdthema - Promotie & Marketing
4. Krachtige promotie- en marketing

7.500

Hoofdthema - Dienstverlening
5. Staan voor ondernemersgerichte dienstverlening

10.000

Koers Sector - Industrie en bedrijventerreinen
6. Monitoren en ontwikkelen kwalitatieve werklocaties

10.000

Koers Sector - Agrofood en Biobased economy
15.000
5.000
15.000

Koers Sector - Landbouw

Koers Sector - Detailhandel
12. Detailhandel Steenbergen in beweging

5000

20.000

Koers Sector - Toerisme en recreatie
13. Doorpakken met kansen landrecreatie
14. Versterken ontwikkeling Waterpoort Zuidwaterlinie
15. Verkenning verbinding zorg en toerisme en recreatie
Totaal

10

40

425

1650

Voorzien
Voorzien

40

40

40

1650 1610

1610

30.000

5.000

50.000

50.000

42.500

20.000

