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1.  Projectomschrijving 
 
1.1 Aanleiding 

De gemeente is eigenaar van het havenkanaal en de havenkom van Dinteloord. Het kanaal 
is eigendom van de gemeente en dient naast de afvoer van het polderwater als toegang voor 
de pleziervaart naar de havenkom in Dinteloord. Het kanaal is in de loop der jaren op diverse 
plaatsen dichtgeslibd. Een belangrijke oorzaak hiervan is de slechte staat van de 
beschoeiing. De laatste jaren zijn er problemen geweest met pleziervaartuigen die vastliepen 
in het kanaal. 
 
In het collegeprogramma is hieraan een onderdeel (BOR1) gewijd, dat er duidelijke 
samenhang bestaat tussen de waterstaatkundige werken en de wens van de coalitie om een 
nieuwe impuls te geven aan de havenkom Dinteloord. Nog meer dan dat is er een directe 
samenhang met het onderdeel uit het uitvoeringsprogramma van de economische visie 
2015-2019 om het centrum van Dinteloord te vitaal, divers en toekomstbestendig te maken.  
 
Juist omdat er een ruimtelijke samenhang is tussen de havenkom als entree tot het 
centrumgebied en de belanghouders voor centrum en havenkom deels gelijk zijn, is het 
logisch om in ieder geval de planvorming (inventarisatie/analyse/visievorming) integraal aan 
te pakken, vergelijkbaar met plan Stadhaven/Steenbergen. 
 

 
plangebied, globale begrenzing 

 
1.2 Opdrachtformulering 

Juist door de gekozen combinatie van onderhoudswerken en de gewenste impuls voor de 
havenkom en het centrumgebied van Dinteloord kan deze opdracht niet in de lijnorganisatie 
worden uitgevoerd en ligt een projectmatige aanpak voor de hand. Door de ruimtelijke 
samenhang van havenkom en centrumgebied van Dinteloord In dit plan van aanpak wordt op 
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globale wijze aangegeven hoe dit project wordt ingericht gelet op de projectfasering, 
beheersaspecten (GITOK – Geld Informatie Tijd Organisatie en Kwaliteit). 
 
 
1.3 Resultaat 

Het project moet resulteren in een havenkanaal dat voldoende vaardiepte en -breedte heeft 
voor de pleziervaart, een robuuste beschoeiing en een attractieve havenkom.  
De ontwikkelingsmogelijkheden voor de havenkom en het centrum van Dinteloord zijn in 
beeld gebracht en beschreven in een uitvoeringsprogramma. Als dat is uitgevoerd is de 
havenkom en het centrum gerevitaliseerd door (her-)ontwikkelde locaties en 
gebruiksfuncties. 
 

 

1.4 Eisen, randvoorwaarden en beperkingen.  

De kosten voor het baggeren en vervangen van de beschoeiing zijn op € 800.000,= 
geraamd. Voor de impuls aan de havenkom en centrum zijn nog geen exacte activiteiten 
bekend. Die worden in samenwerking met de klankbordgroep besproken en voorgesteld. 
 
 
1.5 Risico’s  

Er is een opinieraad geweest over de havenkom Dinteloord. Hier is diep en breed 
gebrainstormd. Omdat er niet vooraf is aangegeven wat er met de opgehaalde informatie 
gedaan zou worden, is het belangrijk nu wel verwachtingen te managen in die zin dat de 
financiële inzet in goede relatie staat met het effect van de maatregelen. Dit is een belangrijk 
issue bij het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden opgepakt wordt. 
 
Verder zullen de risico’s bij de uitvoering vooral bij derden liggen, zoals op basis van het 
gemeentelijk grondbeleid gebruikelijk is bij ruimtelijke ontwikkelingen in Steenbergen. 
 

 
2. Aanpak 
 
2.1 Betrokken partijen 
 
Er is een interne projectgroep waarbij de disciplines beheer, onderhoud, handhaving, 
vergunningen, juridische zaken, economie, recreatie en ruimtelijke ontwikkeling  
 
 
2.2 Participatie 
 
Op 1 oktober 2015 is er een beeldvormende raadsvergadering geweest over de Haven 
Dinteloord. In december 2013 heeft de Dorpsraad Dinteloord al knelpunten benoemd. De 
aanbevelingen komen er op neer dat naast de civiele werken (baggeren en beschoeiing) de 
ontwikkelingsmogelijkheden met name in relatie met beleving en recreatie aan deze werken 
te knopen. Op 21 april 2016 zijn een aantal van de deelnemers in gesprek gegaan met de 
projectleiders en heeft zich een werkgroep geformeerd voor de havenkom. Deze deelnemers 
wezen ook op de relatie met het centrum en een aanpak vergelijkbaar met Stadhaven in 
Steenbergen. De werkgroep zal op dit onderdeel aangevuld worden. 
 
(Hier stond het overzicht klankbordgroep. Dit is verwijderd uit deze raadsversie van het PVA 
ivm privacy – deelnemers zijn belanghebbenden zoals bewoners centrum, Galgendijk, 
Havenweg, horeca, ondernemersvereniging, dorpsraad, evenementen, watersport) 
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2.3 Het stappenplan. 
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Stappenplan OPENBARE WERKEN 
 Wat Doel Wie Wanneer 
1 Baggeren: aanbestedingsgereed 

maken 
T.b.v. tijdige 
aanbesteding 

Waterschap/Frans 
Donken. 

3
e
 kwartaal 

2016 
 

 
2 

Baggeren: inzicht in kosten T.b.v. 
investeringsvoorstel 
college/raad 

Waterschap/Frans 
Donken. 

Mei 2016 
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Baggeren: aanbesteding en 
uitvoering 

 Waterschap/Frans 
Donken. 

4
e
 kwartaal 

2016 
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Beschoeiing; inventarisatie Inzicht in technische 
mogelijkheden en 
opstellen 0 situatie 
oeverkant Galgendijk 

Nebest,/Frans 
Donken 

2
e
 kwartaal 

2016 
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Beschoeiing: 
aanbestedingsgereed maken 

 Nebest,/Frans 
Donken 

Juni 2016 
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Beschoeiing: inzicht in de kosten T.b.v. 
investeringsvoorstel 
college/raad 

Nebest,/Frans 
Donken 

Mei 2016 
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Beschoeiing: aanbesteding en 
uitvoering 

 Nebest,/Frans 
Donken 

1
e
 kwartaal 

2017 
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Opstellen beleidsuitgangspunten 
steigers en aanmeren 
Galgendijk/Havenkom 

   

 
9 

Toetsing beleidsuitgangspunten 
aan 0 situatie. 
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Overleg bewoners over 
gewenste/ongewenste situatie  

   

 
 
 
 
Stappenplan OVERIGE ONDERWERPEN 

11 Handhaving Na inventarisatie zijn 
illegale situaties in 
beeld. Herijken aan 
wensbeeld haven en 
vervolgens 
handhavingsacties In 
binnen de 
lijnorganisatie 
uitvoeren 

Chris 
Franken/Richard 
Braat  

2016-2017 

12 Quickwins centrum/havenkom Zichtbaar resultaat 
boeken geeft 
vertrouwen en 
draagvlak voor 
verdere planvorming 

Bert/Kees/Sven 
In cocreatie met 
werkgroep 
CentrumHaven 
Dinteloord 

2016-2017 

13 Ontwikkeling CentrumHaven 
Dinteloord 

eindbeeld havenkom 
en centrum 
formuleren daar 
uitvoeringsprogramma 
op maken 

Sven/Kees – 
extern bureau 
In cocreatie met 
werkgroep 
CentrumHaven 
Dinteloord 

2017-2018 
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Bijlagen: 
 
 

A. Procesbeheersing 
B. Achtergrondinformatie. 
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Bijlage A. Procesbeheersing 

 
A.1 Procesbeheersing 
De procesbeheersing dient er voor om een efficiënt en (kosten)effectief verloop van de 
aanpak te borgen. Naast een planmatige opzet zijn hierbij van belang: kwaliteit, geld. 
organisatie/middelen, informatie en tijd.  
NB: Bij raadsinformatie wordt deze bijlage niet toegevoegd. 
 
A.2 Organisatie 
In dit project zijn er diverse vakdisciplines betrokken die in de gemeentelijke lijnorganisatie 
vertegenwoordigd zijn: 
Projectleiding, werkvoorbereiding, groen, handhaving, economie, recreatie/toerisme, 
vergunningverlening, juridische zaken. 
 
 
A.3 Personele capaciteit/tijd. 
 

X 

Personele capaciteit (raming uren invullen, evt. rijen zelf toevoegen;Indien pagina vol:nieuwe 
tabel op nieuwe pagina)  

Jaar Afdeling Medewerker Taak  uren 

2016 beleid K. Kerstens - G.van 
Drunen 

Projectleider in combinatie met 
project ontwikkeling Havenkom  

80 
80 

 Beleid S. Langenberg Projectleider Centrum  

 Beheer Frans Donken werkvoorbereiding 80 

 Beleid/PuZa C. Franken/R. Braat Handhaving/toezicht 70 

 Beleid H. Keur recreatie 20 

 publiekszaken B.van Strien vergunningen 24 

 Beheer  F. Jansen Openbaar groen/visrecht 20 

 Staf E. Schaap Juridische ondersteuning 36 

 Beleid A.Brands projectmedewerkster 20 

2017 Beheer G. van Drunen/ 
K. Kerstens 

Projectleider in combinatie met 
project ontwikkeling Havenkom  

80 
80 

 Beleid S. Langenberg Projectleider Centrum  

 Beheer F. Donken Werkvoorbereiding- uitvoering 80 

 Beleid/PuZa C. Franken/R. Braat Handhaving/toezicht 70 

 Beleid H. Keur recreatie 20 

 publiekszaken B.van Strien vergunningen 24 

 beheer F. Jansen Openbaar groen/visrecht 20 

 Staf E. Schaap Juridische ondersteuning 36 

 Beleid A.Brands projectmedewerkster 20 

2018 Beleid K. Kerstens Ontwikkeling havenkom 50 

 Beleid S. Langenberg Ontwikkeling centrum 50 

 Beheer G. van Drunen nazorg 20 

 Beheer F Donken nazorg 20 

 Beleid A.Brands projectmedewerkster 20 
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A.4 Externe capaciteit/expertise 
 
Binnen de gemeentelijke organisatie niet alle disciplines die nodig zijn voor de realisatie van 
het project. De volgende onderdelen dienen daarom extern te worden betrokken: 

Onderzoek nul-situatie beschoeiingen – kostenraming – bestek maken 
 
NHTV – atelier 2e halfjaar 2016 – stedenbouwkundig bureau 2017 (analyse, visie, 
uitvoeringsprogramma) 

 
A.5 Financieel kader 
 

Wat mag het kosten 

Geld 

Benoeming activiteit(en) met evt omschrijving en daarbij behorend(e) bedrag(en), bijv 
inhuur, software, grondverkoop, huur, ed. 

Budgetraming 

Omschrijving                          Geschat budget (excl. BTW) 

 2016 2017 2018 2019 

Lasten     

Voorbereiding toezicht en 
uitvoering baggeren en 
beschoeiing 

800.000    

Impuls havenkom-centrum  30.000   

(adviesbureau/overige)     

Quickwins pm 10.000 5.000  

     

Baten     

 

 

 

 
A.6 Algemene projectplanning 

 

 
Nadere specificatie planning civiele werken: 

a. Uitbaggeren havenkanaal is gepland 2016-Q4. Kosten vrv gemeente, 
waterschap voert de werken uit/besteedt aan. 

b. Werkzaamheden oeverbeschoeiing; 2016-Q2 uitvoeren onderzoek naar 
nulsitiuatie, bestek en kostenraming maken in twee kavels : kavel 1 – 
westzijde kanaal en oostzijde gemeentelijke eigendommen/private 
eigendommen zonder boten/aanlegsteigers. Kavel 2 – bestek voor kavels met 
steigers/boven en havenkom) 

Planning 
Dit betreft de doorlooptijd van het project 

Activiteit 
2016 2017 2018 2019 

1
e
 kw 2

e
 kw 3

e
 kw 4

e
 kw    

a. b. Aanbesteding en uitvoering x x x x x   
c. nazorg      x  
d. Havenkom   x x x x  
e. centrum   x x x x  
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c. Ontwikkelingen aan havenkom/havenkanaal (er zijn geen 
reconstructieplannen gepland voor de komende 10 jaar – wegen Galgendijk, 
Molendijk en Havenweg zijn recent onderhouden/gereconstrueerd) 
 

NB: 
kostenraming a. en b. komt  2016-6 in de raad; 
kostenraming c. tm e komen worden via projectformulier in begroting meegenomen; 
voorbereidingskosten 2016 via najaarsnota. 
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B 
Nog te gebruiken of gebruikte achtergrondinformatie 
 
 
BvD 
Steigers illegaal? 
Aanmeren boten illegaal 
 
Welke mogelijkheden en ideeen uit de beeldvormende raad Wat wil dorpsraad 
exploitatievormen meenemen bij die ideeen (wat kost het, wat levert het op, hoe 
beheer je voorzieningen zoals bv camperplaatsen?) 
 
 
KK: 
Van gemeente naar gemeenschap 
3 O’s 
Welke ruimtelijke initiatieven? 
Stedenbouwkundige analyse/verkenning – toeristisch economische 
ontwikkelingsmogelijkheden 
 
 
Quickwins?: 
Bloembakken – vissteigers 
Urinoirs 
 
Bespreken rol communicatie. 
 
Tabellen met namen/persoonsgegevens wissen uit pva tbv raad 
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Uitvoeringsprogramma EZ visie 


