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1 Inleiding
De gemeente Halderberge heeft in 2008 een economische visienota vastgesteld. In de
raadsvergadering van 26 maart 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van
aanpak herijking economische visienota. Ondernemers(organisaties) hebben in de aanloop
naar en gedurende het proces van de herijking ook een sterke behoefte geuit om te komen
tot een nieuwe visienota, waarin meerjarig investeringen zijn geborgd. Een goed vestigingsen ondernemingsklimaat is van essentieel belang om het Halderbergse bedrijfsleven te laten
floreren. Een goed functionerend bedrijfsleven draagt primair bij aan werkgelegenheid,
investeringen, nieuwe samenwerkingsvormen en economische spin-off. Een sterke lokale
economie draagt ook bij aan het welzijn van inwoners en werknemers en een goed woon- en
leefklimaat.
De huidige nota is verouderd en de rol van de overheid is de afgelopen jaren gewijzigd. De
economische en financiële crisis heeft effect gehad op de economie. De rol van de overheid
is vooral ondersteunend en faciliterend (overheidsparticipatie) en draagt zoveel als mogelijk
bij aan de realisatie van doelstellingen van bedrijven.
Eindresultaat betreft een gedragen economische visie en een zo smart mogelijk opgesteld
actieprogramma, dat duidelijk aangeeft wie, wanneer, welke acties gaat oppakken en welke
doelen worden nagestreefd. Hierbij is expliciet gemaakt wat nodig is aan capaciteit of
middelen om het uitvoeringsprogramma in gezamenlijkheid tot resultaat te brengen. Voor alle
partijen moet op voorhand duidelijk zijn wat zij moeten leveren en wat en wanneer er van
hen verwacht wordt. Alle partijen committeren zich ook aan deze opgave voordat de
uitvoering start.
Het plan van aanpak ging uit van 3 fasen om te komen tot een nieuwe economische
visienota:
•
•
•

Fase 1: economische foto
Fase 2: economische visie 2020
Fase 3: economisch uitvoeringsprogramma

Om te komen tot de herijking van de economische visie is op 7 mei 2015 opdracht gegeven
aan Maikel Gijzen Advies. Op 15 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van de gemeente
Halderberge fase 1 de economische foto vastgesteld. De economische foto bestaat uit een
SWOT analyse en relevante uitgangspunten en kaders. Met de vaststelling van de
economische foto heeft de gemeenteraad het startsein gegeven voor de uitvoering van fase
2 en 3; de voorliggende economische visie en een meerjarig economisch
uitvoeringsprogramma langs vijf inhoudelijke thema's.
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Om tot een vaststelling te komen van fase 2 en 3 hebben diverse individuele gesprekken
plaatsgevonden met ondernemers(organisaties). Ook zijn meerdere interactieve werksessies
georganiseerd, waar aan ondernemers, ondernemersorganisaties, de gemeenteraad en
andere belanghebbenden hebben deelgenomen. De economische visie richt zich vanuit vijf
thema's op het jaar 2020. Deze vijf thema's van de economische visie zijn:
•
•
•
•
•
1

Toerisme en Recreatie
Detailhandel en Leefbaarheid
Bedrijventerreinen en Logistiek
Luchtvaart
Dienstverlening en Samenwerking

strengths, weaknesses, opportunities en threats, of: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

Op basis van de economische foto (fase 1) en de economische visie (fase 2) is het
uitvoeringsprogramma (fase 3) tot stand gekomen. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit
acht programmaonderdelen. Op basis van het uitvoeringsprogramma zijn drie scenario's
geformuleerd, met een verschil in ambitie- en daaraan gekoppeld investeringsniveau.
Bij het vormgeven van de economische visie en het uitvoeringsprogramma is rekening
gehouden met relevante andere lokale en regionale nota's, projecten en onderzoeken. Zo is
in 2013 een nieuwe structuurvisie opgesteld. De structuurvisie geeft vanuit ruimtelijk oogpunt
richting aan de ontwikkeling van de gemeente Halderberge en presenteert verschillende
strategieën. Ook is een nieuwe bestuurlijke visie op de organisatie en haar omgeving
ontwikkeld, waarbij Halderberge uitgaat van eigen kracht als zelfstandige gemeente en
daarbij nadrukkelijk de samenwerking zoekt met omliggende gemeenten en andere partners.
In de bestuurlijke visie wordt het belang van werkgelegenheid en bedrijfsontwikkeling en in
het bijzonder toerisme en recreatie erkend. In de visie staat centraal dat het voor burgers,
bedrijven en bezoekers in de groene woongemeente Halderberge prettig en veilig wonen,
werken en aangenaam verblijven of recreëren is. De gemeentelijke overheid is er om hen
hierin te stimuleren en faciliteren en de omstandigheden te optimaliseren. Ook zijn in 2015
en 2016 verschillende 3D - Dromen, Denken en Doen - bijeenkomsten georganiseerd,
waarin ook economische thema's zijn belicht.
In hoofdstuk 2 is de economische visie aan de hand van de vijf thema's aan de orde gesteld.
In paragraaf 2.6 is een slotbeschouwing van de economische visie opgenomen. In hoofdstuk
3 staat het uitvoeringsprogramma centraal. Paragraaf 3.1. bevat een uitwerking van het
programma in acht onderdelen. In paragraaf 3.2 zijn op basis van het uitvoeringsprogramma
drie scenario's weergegeven. Dit maakt het mogelijk om te differentiëren naar ambitie- en
investeringsniveau. Paragraaf 3.3 geeft een overzicht van het uitvoeringsprogramma en
inzicht in het investeringsprogramma. In hoofdstuk 4 is een tweetal bijlagen opgenomen. In
paragraaf 4.1. is een bijlage opgenomen over drie varianten van ondernemersfondsen ,
hetgeen gekoppeld is aan de uitvoering van programmapunt 6. In paragraaf 4.2. is een
onderbouwing opgenomen van verwachte kwantitatieve effecten op basis van hoofdstuk 2.
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Een ondernemersfonds is een instrument, waarbij afhankelijk van de vorm alle ondernemers een financiële bijdrage leveren
aan gezamenlijke economische activiteiten. De zogenaamde freeriders worden verplicht om ook mee te betalen aan plannen en
activiteiten die niet van de gemeentelijke overheid kunnen worden verwacht in de gehele gemeente of specifiek in een
winkelcentrum of op een bedrijventerrein. Beoogde plannen en activiteiten hebben als doel het beoogde gebied en of de hele
gemeente economisch te versterken en veiliger te maken.
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2 Economische visie 2020 in vijf thema's
2.1 THEMA VISIE TOERISME EN RECREA TIE
In 2020 staat de toeristisch-recreatieve sector (boven)regionaal op de kaart. Door de
erkenning en volharding dat toerisme en recreatie de speerpuntsector is van en voor de
gemeente Halderberge is meerjarig geïnvesteerd in de toeristisch-recreatieve ontwikkeling,
om de bestaande toeristisch-recreatieve bezienswaardigheden te versterken, met elkaar te
verbinden en nieuwe product-markt combinaties te ontwikkelen. Door een toename en groei
van Nederlandse en internationale dagrecreanten tot 200.000 in 2020 en toename van het
verblijfstoerisme is de omzet van het toeristisch-recreatief product flink gegroeid met ruim 10
miljoen en is de werkgelegenheid gestegen met circa 200 arbeidsplaatsen . Aan de basis
heeft een sterk georganiseerde en geprofessionaliseerde toeristische-recreatieve sector
gestaan.
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De groei van het toeristisch-recreatief product steunt op de professionalisering en verbinding
van drie primaire toeristisch-recreatieve trekkers:
Religieus-historisch erfgoedcluster
Air sports cluster - avontuur- en belevingscentrum
Waterrecreatie (waterspeelpark Splesj en de waterlopen)
De Basiliek van de Heilige
Agatha en Barbara, als icoon
van het religieus-historisch
erfgoed, fungeert als 'de'
toeristisch-recreatieve
trekpleister en het
uithangbord van de
gemeente Halderberge. De
grote aantrekkingskracht van
de Basiliek vanuit bezoekers
is primair uitgenut om de
recreant en toerist langer in
Oudenbosch, in de
gemeente Halderberge en in
de regio West-Brabant te
laten verblijven. Het goed
zichtbare religieus-historisch
erfgoedcluster (o.a. met de
Kapel van Saint Louis)
rondom de Basiliek met het Parelpad als verbinding vormt in 2020 een aantrekkelijke mix
van musea, cultuur, historie en beleving, waarin oude tradities en historie beeldend tot leven
komen. Zo is o.a. een culturele wandeling ontwikkeld, die de haven van Oudenbosch
aansluit op het Parelpad, is het museumaanbod gebundeld en doorontwikkeld, zijn
arrangementen ontwikkeld met het omliggende horeca- en winkelaanbod en worden
volledige dag- en meerdaagse programma's aangeboden aan dagtoeristen en de
touroperators. Het Jezuïtenplein beschikt over bijzondere winkels, speciaalzaken en horecainrichtingen, die op de trekkracht van het religieus-historisch erfgoed hebben ingespeeld.
Ook is de verbinding gelegd met het religieus-historisch erfgoed in de omgeving, zoals dat
van Bovendonk in Hoeven mede in relatie tot de betekenis van architect Pierre Cuypers.
' concept Investeringsplan toerisme en recreatie; Buro Lubbers, Gebiedsvisie Oudenbosch (2013)

Ook Breda International Airport functioneert in 2020 als een avontuur- en belevingscentrum
gericht op 'air sports' met als exponenten het Vliegend Museum, het tweede
parachutespringcentrum van Nederland en diverse 'air sport' gelieerde activiteiten en
evenementen. De parachutespringfunctie is daarbij opgewaardeerd door de realisatie van
een geschikte en professionele springplek.
Door het toenemende belang
van waterrecreatie in de regio
zijn ook de waterlopen in de
gemeente en de jachthavens
beter benut. De jachthaven van
Oudenbosch staat in 2020 te
boek als de Waterpoort naar
Rome! Het Waterspeelpark
Splesj in combinatie met de
binnenspeeltuin in de
volksmond 'Bosbad Hoeven',
vormt en blijft in 2020 een
populaire dag- en
verblijfsattractie voor het hele
gezin. Samenwerking binnen
het Waterpoortgebied heeft er
toe geleid dat meer toeristen
en recreanten Halderberge hebben aangedaan. Ook de fiets- en wandelroutes langs diverse
waterlopen en natuurgebieden zijn van belang geweest om te recreëren langst de waterkant.
Dit tezamen etaleert het belang van waterrecreatie als derde trekker van het toerisme en
recreatie.
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De sterke positie van de gemeente Halderberge op het gebied van verblijfsaccommodaties in
West-Brabant is uitgenut om complete, (flexibele) dagarrangementen te ontwikkelen, die
inspelen op het bezoeken van een of meerdere van de drie toeristisch-recreatieve trekkers in
de gemeente. De trekkers kunnen worden gecombineerd met andere regionale attracties,
zoals de binnensteden van Breda en Antwerpen, Van Gogh Zundert, Rosada Roosendaal en
Skidóme Rucphen. De toeristisch-recreatieve trekkers en ontwikkelde arrangementen in
2020 worden daarmee niet alleen lokaal, maar ook actief aangeprezen vanuit Breda als
centrumstad van de regio, de gebiedsontwikkeling Waterpoort, de Regio West-Brabant, Visit
Brabant en daarbuiten. Halderberge staat aan de hand van de drie primaire toeristischrecreatieve trekkers stevig (boven)regionaal op de kaart en agenda!
De gemeente Halderberge heeft daarom in nauwe samenwerking met de sector de drie
toeristisch-recreatieve trekkers actief langs sterke merknamen gepromoot en niet meer met
de gemeentenaam als vertrekpunt. In de schil rondom deze drie trekkers zijn andere
attracties gelegen, zoals bijvoorbeeld de Sterrenwacht Tivoli, het Mastboomhuis, het
prachtige natuur- en polderlandschap voor wandelen en fietsen, die mee profiteren van deze
focus.
Met de versterkte dag- en verblijfsrecreatie is een duidelijke spin-off zichtbaar voor de lokale
daghoreca en winkeliers, kleinschalige verblijfsaccommodaties en toeleverende bedrijven
gevestigd in de verschillende kernen en het buitengebied. Dooreen samenhangende aanpak
fungeert de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht daarmee als 'smeerolie' voor
leefbaarheid en ontwikkelingen in en tussen de kernen.
De gemeente beschikt over drie havens: de jachthaven Oudenbosch, aanlegsteiger Stampersgat (Dintel) en haven Lamgat In
Hoeven (Mark).
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Op kleinere schaal is het buitengebied aantrekkelijker gemaakt voor recreatie. Het
buitengebied van Halderberge kent een grote diversiteit; van polderlandschappen tot aan
bosrijke landbouwgebieden. Recreatieve routes koppelen de verschillende landschappen
aandelkaar. Toeristisch-recreatieve verbreding van de agrarische sectoren activiteiten in het
buitengebied zijn gestimuleerd. De aanwezige landschappelijke kwaliteit en het groene
karakter van de gemeente is daarmee in stand gehouden en waar mogelijk vergroot. De
aanwezige bedrijven en bewoners van het buitengebied hebben het landschap onderhouden
en zijn daarin gefaciliteerd.
Nieuwe promotie- en marketingcampagnes zijn volgend op nieuwe product-markt
combinaties, zoals complete dagarrangementen, meerdaagse programma's en toegespitste
evenementen. De promotie- en marketingcampagnes spelen ruimschoots en
onderscheidend in op digitalisering, beleving en een meertalig publiek. Zo is in ieder geval
promotiemateriaal beschikbaar gekomen in het Engels en Duits om de toerist uit de
buurlanden te bedienen. Belangrijke randvoorwaarden als de samenwerking met lokaal en
regionaal toeristisch-recreatief onderwijs, de fysieke en digitale vindbaarheid, het parkeren
voor o.a. touringcars en toeristisch-recreatieve bewegwijzering zijn in 2020 op orde.

2.2 THEMA VISIE DETAILHANDEL EN LEEFBAARHEID
In 2020 wordt de detailhandelsstructuur gekenmerkt door drie bovenlokale winkelcentra .
Oudenbosch, Oud Gastel en Hoeven beschikken over een volwaardig aanbod aan dagelijkse
voorzieningen voor de inwoners en consumenten uit Halderberge en directe omgeving. Voor
alle kernen geldt dat gestuurd is op zo compact mogelijke winkelcentra - een concentratie
van winkels en voorzieningen. Er heeft geen uitbreiding meer plaatsgevonden van de
bestaande winkelcentra; kwaliteit van de bestaande centra staat centraal. Oud Gastel trekt
met de (beperkte) uitbreiding van het aanwezige supermarktaanbod en verbetering van de
parkeervoorzieningen inwoners en consumenten uit andere kernen aan. Ook de ligging aan
de gemeentegrens en spin-off van bedrijventerrein Borchwerf II heeft dit ondersteund.
Hoeven houdt haar detailhandelspositie in stand, mede door de toeristische spin-off van het
relatief sterke aanbod aan verblijfsaccommodaties nabij de kern, waaronder de
recreatieoorden en conferentieoord Bovendonk.
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Oudenbosch heeft naast een bovenlokale winkelfunctie met de Fenkelstraat/Prof. Van
Ginnekenstraat als hoofdwinkelstraat, de haven als toegangspoort voor waterrecreatie, zich
ontwikkeld tot een krachtig toeristisch-recreatief verblijfscentrum geënt op het religieushistorisch erfgoedcluster. De afwaardering van de doorgaande route is gerealiseerd. Door de
aanpassingen heeft het gebied een meer autoluw karakter gekregen, waardoor het zijn
functie als verblijfsgebied nog beter kan uit nutten. Het verbeteren van bestrating,
groenvoorziening en andere faciliteiten heeft gezorgd voor aantrekkelijke wandelroutes door
het centrum, een aantrekkelijkere woningmarkt en voor een betere beleving van het
bestaande winkel- en toeristisch-recreatieve aanbod. Openingstijden van winkels en horeca
zijn afgestemd met het maatschappelijk middenveld en versterken waar mogelijk de
toeristische-recreatieve betekenis van Halderberge.

' Bovenlokaal heeft daarbij betrekking op een aantrekkingskracht op consumenten die de eigen kern overstijgt.
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Aan het Jezuïetenplein zijn bijzondere op het toerisme geënte winkels en horeca gevestigd.
Het horeca-aanbod in de haven is versterkt. De haven, het winkelgebied en de toeristischrecreatieve bezienswaardigheden vormen aan de hand van de culturele wandeling en het
Parelpad, een geheel. Het winkelcentrum aan de Professor Mulderlaan, in de wijk
Pagnevaart fungeert in 2020 als lokaal boodschappencentrum.
Stampersgat richt zich in 2020 op de functie als
woonkern; de detailhandel is vrijwel volledig
verdwenen. Ook voor Bosschenhoofd geldt als
woonkern dat voor de meeste dagelijkse voorzieningen
de consument aangewezen is op de andere kernen.
Bevolkingskrimp, schaalvergroting, een toename van
internetverkoop en een veranderend consumenten- en
mobiliteitsgedrag bestendigen dit beeld. Steeds meer
bewoners, werknemers en ondernemers vinden de
kwaliteit van de woning en hun woonomgeving echter
veel belangrijker dan de nabijheid van allerhande
voorzieningen en hebben dan ook gebruik gemaakt van
de commerciële voorzieningenstructuur in de andere
kernen en de regio.
Voor alle kernen zijn in 2020 in samenwerking met ondernemers en bewoners concrete
acties in de centra gerealiseerd, waarbij compactheid en kwaliteit van de buitenruimte en
economische functies centraal staan met aspecten als schoon, heel en veilig, prettige
uitstraling, digitale ontsluiting (glasvezel), parkeervoorzieningen, handhaving en sociale
veiligheid.

FKTSENSTALUNG

Het buitengebied van Halderberge
weerspiegelt het beeldbepalende groene
karakter van de gemeente, waarin de
agrarische sector blijft ondernemen. De
schaalvergroting binnen de sector heeft zich
doorgezet. Vele gemengde en
gespecialiseerde agrarische bedrijven
blijven zich richten op hun primaire
activiteiten, zoals akkerbouw, veeteelt en
boomteelt. Bereikbaarheid en goede
nutsvoorzieningen blijven daarbij cruciaal.
Verduurzaming en innovatie is in 2020 in
deze sector ook steeds meer centraal
komen te staan. Een deel van de agrarische
bedrijven heeft zich gericht op verbreding in
de vorm van toerisme en recreatie, agrarisch
natuurbeheer, onderwijs en zorg en
verwaarding van reststromen naar nieuwe
producten. Tevens fungeert de landbouw
ook als leverancier van groene en duurzame
energie, waaronder wind-, zonne- en bloenergie. Zo is ruimte ontstaan voor meer
kleinschalige recreatie, agrarisch
natuurbeheer en verkoop van lokale
6

De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw, de bosbouw en aanverwante
bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval. Deze biologische afbreekbare
fracties worden benut voor de omzetting naar en productie van nieuwe toepassingen en valt onder de noemer van de biobased
economy.
6

streekproducten, die ook verhandeld worden op de streekproductenmarkt. Ondersteuning en
vormen van verbreding, binnen lokale en provinciale kaders, is ook geboden bij het opnieuw
invullen van het gebruik en de bestemming van vrijkomende agrarische bedrijven/ gebouwen
(vab's). De gemeente heeft de ruimtelijke ontwikkeling van de bestaande bedrijven
gefaciliteerd en nieuwe activiteiten, die de leefbaarheid van het buitengebied een impuls
geven, gestimuleerd. Dit heeft daarmee ook bijgedragen aan behoud van en nieuwe
werkgelegenheid in de agrarische sector.
Ook het horeca- en evenementenbeleid van de gemeente is geprofessionaliseerd. Het
ruimtelijk beleid belicht de vestiging van horeca, winkels en evenementen integraal. Primair
het toerisme, maar ook lokale evenementen hebben het behoud en de versterkte vitaliteit
van de centra ondersteund.
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2.3 THEMAVISIE LOGISTIEK EN BEDRIJVENTERREINEN

HBHHIHIBHHHflHRI

Halderberge ligt strategisch en
is ontsloten door snelwegen en
onderliggend wegennet op
zowel de noord-zuid als oostwest as. Een goede
infrastructuur en bereikbaarheid
is van belang voor alle
bedrijventerreinen en daarmee
voor alle gebruikers
gewaarborgd.
De gemeente Halderberge
beschikt in 2020 over diverse
bedrijventerreinen, waarbij de
focus duidelijk is verschoven
van kwantiteit naar kwaliteit.

Er zijn geen nieuwe terreinen meer ontwikkeld; ook in regionaal verband zijn hier bindende
afspraken over gemaakt. Ook ontwikkelingen in de regio West-Brabant hebben een positief
effect op de bedrijventerreinen in Halderberge gehad. Door de diversiteit aan
bedrijventerreinen kan de gemeente Halderberge bedrijven in alle milieucategorieën
huisvesten. Borchwerf II met een versterkt logistiek accent is in 2020 vrijwel volledig
uitgegeven; de werkgelegenheid is naar verwachting met 500 banen gegroeid . De
gemeente heeft actiever de verbinding gezocht met het gevestigde bedrijfsleven en straalt
meer uit dat Borchwerf II ook haar succes is. Op Borchwerf II zijn gelet op de marktvraag en
het regionale beleid zelfstandige kantoorfuncties minder aanwezig; kantooractiviteiten zijn
meer ondersteunend aan logistieke en industriële bedrijven. Borchwerf II behoudt haar
uitstekende uitstraling en is een (boven)regionale vestigingslocatie van formaat, waar mede
door flexibele herverkaveling en gemengde bestemmingen vele soorten bedrijven gevestigd
zijn.
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Ten aanzien van de lokale bedrijventerreinen, die gelegen zijn bij de verschillende kernen, is
ingezet op het faciliteren van de groei van de bestaande bedrijven. De gemeente is zich
bewust van de veelheid en diversiteit aan bedrijven(terreinen) en koestert dit. Door ook de
vertegenwoordigers van de lokale terreinen te verenigingen in de ingestelde economische
Koepel , is een sterk collectief gevormd dat gericht is op samenwerking. Samenwerking is
daarnaast in 2020 concreet vertaald in het vormgeven van parkmanagement op
terreinniveau. Met het oog op het in stand houden van zo compact mogelijke winkelcentra, is
in principe geen ruimte voor detailhandel op bedrijventerreinen. Op de bedrijventerreinen zijn
wel perifere detailhandelsvestigingen toegestaan, waarbij qua aard vaak sprake is van
volumineuze goederen.
8

Het aantal banen per ha op bedrijventerreinen in West-Brabant bedraagt 27,5 baan per ha (2013). Voor alle Noord-Brabantse
bedrijventerreinen geldt (37 banen per ha). Het aantal banen per ha is in de periode 2003-2013 in West-Brabant redelijk
constant gebleven en zal naar verwachting licht afnemen onder invloed van mechanisering en automatisering. Op Borchwerf II
is op de velden A, D en F (die tot het Halderbergse grondgebied behoren) nog 20,4 ha (pelling januari 2016) uit te geven,
waarvan 7,5 ha logistiek. Op basis van deze gegevens zal het aantal banen op Borchwerf II op Halderbergs grondgebied na
volledige uitgifte gestegen zijn met minimaal 560 banen. Gezien de invloed van mechanisering en automatisering (minder
mensen per ha) is uitgegaan van een verwachte groei met 500 banen. Bureau Buiten (2014), Behoefteraming
bedrijventerreinen Noord-Brabant 2014-2040.
Economische Koepel Halderberge is belicht in paragraaf 2.5.
7
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Mede door de verplaatsing van bedrijfsactiviteiten
van lokale terreinen naar Borchwerf II en andere
terreinen in de regio, is de behoefte tot een
kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte nog
manifester geworden. Er is in 2020 een
investeringsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd
dat zich heeft gericht op het verbeteren van de
kwaliteit van de bestaande terreinen. In dit
investeringsprogramma is het uitgangspunt
geweest zoveel mogelijk uniformiteit na te streven
in uitstraling en kwaliteit van de lokale terreinen;
wel is er ruimte voor maatwerk per terrein
gebleken. De lokale bedrijventerreinen fungeren
daarmee veel meer als een visitekaartje voor de gemeente, ook als waarborg voor behoud
van lokale werkgelegenheid.
Verouderde bedrijventerreinen, waaronder ook diverse solitaire vestigingslocaties, die
onvoldoende in trek zijn als werklocatie in de toekomst, kunnen in aanmerking komen voor
transformatie naar andere stedelijke functies. Transformatie is echter aan de eigenaren,
waarbij de gemeente met haar ruimtelijk instrumentarium kan faciliteren. Ook kan
herontwikkeling aan de orde zijn. Als voorbeelden van deze herontwikkeling is de
bedrijfshuisvesting van de melkfabriek op het industrieterrein Klaverweide in Oud Gastel
omgevormd tot een modern, nieuw terrein. Ook de Industrieweg, als hoofdentree van de
gemeente, in Oudenbosch is geherstructureerd naar moderne en goed benutte
bedrijfshuisvesting. Bedrijventerrein De Gorzen is een terrein, waar watergebonden bedrijven
zijn gevestigd en waar de functie en de relatie met het water is versterkt.

Aan de hand van een integrale aanpak zijn concrete impulsen in 2020 gegeven aan de
lokale bedrijventerreinen. Dit heeft o.a. betrekking gehad op de kwaliteit van de buitenruimte,
de bewegwijzering van de terreinen, de parkeervoorzieningen, iet-infrastructuur (glasvezel)
en de algehele uitstraling. Door ruimte te bieden aan de ontwikkeling van bestaande
bedrijven, is de lokale binding van werkgevers en werknemers met de gemeente versterkt.
De arbeidsmarkt blijft echter een overwegend regionaal karakter houden. Het besef dat
Halderberge beschikt over een goed woon- en leefklimaat draagt in belangrijke mate bij als
vestigingsfactor voor bestaande en nieuwe bedrijven.
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2.4 THEMAVISIE LUCHTVAART
In 2020 is Airparc Seppe
volledig uitgegeven en is
een cluster ontstaan van
luchtvaart gebonden
bedrijfsactiviteiten aan de
zuidzijde. Het
geprivatiseerde vliegveld
functioneert als een
volwaardige
werkgelegenheidsmotor
van de gemeente en de
regio; de directe
werkgelegenheid is in
2020 met ruim 300 directe
banen gegroeid . Airparc
Seppe staat nog steviger
op het netvlies van de
regio en de provincie als
een bakermat van
vernieuwing en innovatie. Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen
ondernemers en lokale en regionale onderwijsinstellingen. Een gezamenlijke lobby van
gemeente en Breda International Airport positioneert en integreert het luchtvaartcluster
krachtig naast de andere regionale en provinciale speerpunten maintenance, logistiek en de
biobased economy.
9

Binnen de kaders van het luchtvaartbesluit en het bestemmingsplan zijn vooral nieuwe
bedrijfsactiviteiten aangetrokken, die naast nieuwe banen ook spin-off hebben opgeleverd
voor het gebruik van het hele vliegveld en toeleveranciers in de regio. Breda International
Airport bedient de zakelijke dienstverlening van Zuidwest-Nederland. De doorontwikkeling
van het vliegveld heeft geleid tot een opwaardering van de faciliteiten toegespitst op de
gebruikers. Zo zijn de parkeerfaciliteiten opgewaardeerd en is een gps-naderingssysteem
van kracht, waardoor vliegtuigen zonder hulp van de grond kunnen landen en opstijgen. Ook
het gebruik van onbemande vliegtuigen en zogenaamde drones is belangrijker geworden.
Met het vliegveld liggen er kansen om hier een voorsprong op te nemen ten opzichte van
andere regio's en zijn diverse toepassingen uitgerold, waaronder in de recreatie en de
landbouw.
Airparc Seppe heeft ingespeeld op de verdergaande commercialisering van de grotere
omliggende vliegvelden, door het faciliteren van de huisvesting van activiteiten, die van
elders verdrongen zijn. Werkgelegenheid en meerwaarde voor de gemeente en regio staan
daarbij centraal. Door technologische ontwikkelingen in de vorm van kleinere en vooral
geluidsarmere vliegtuigen is er ruimte ontstaan binnen het luchtvaartbesluit. Een intensieve
dialoog tussen het vliegveld en omgeving heeft aan de basis gestaan van een evenwichtige
groei.

' Businessplan Airparc Seppe.
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Ook in toeristisch-recreatief opzicht heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden van
toeristisch-recreatieve activiteiten, die geconcentreerd zijn aan de noordzijde van het
vliegveld. Airparc Seppe functioneert in 2020 als het tweede parachutespringcentrum van
Nederland. Hierdoor zijn grote nationale en Europese kampioenschappen op het vliegveld
georganiseerd. Ook het Vliegend museum manifesteert zich als een unieke plek, waar
museumstukken blijvend tot leven komen. Door de organisatie van verschillende luchtvaart
gerelateerde events in het gebied en verbinding met de andere toeristische trekkers in de
gemeente en regio, staat Airparc Seppe ook als dagattractie en eventlocatie veel meer
zichtbaar op de kaart.
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2.5 THEMA VISIE DIENS TVERLENING EN SAMENWERKING
In 2020 is de gemeentelijke dienstverlening op basis van continue verbetering op een hoger
niveau gekomen. De tevredenheid van ondernemers over de dienstverlening ligt in 2020
gemiddeld genomen op minimaal het Nederlandse en provinciale niveau - 6,5 en de ambitie
is om daarin continu te blijven verbeteren om nog hoger te scoren . Inwoners, ondernemers
en bezoekers voelen zich welkom in de gemeente. Een goed bereikbaar en toegankelijk
klantcontactcentrum en ambtelijk apparaat, slagvaardige besluitvorming en heldere
communicatie tussen gemeente en ondernemers vormen belangrijke uitgangspunten. Een
centraal en vast aanspreekpunt om tegemoet te komen aan de behoeften bij ondernemers,
goede digitale informatie en duidelijkheid naar de ondernemers over hoe de eerstelijns
contacten zijn georganiseerd (accountteam bedrijven) maken deel uit van deze
uitgangspunten. Alle te actualiseren bestemmingsplannen zijn positief doorlopen en ook in
en na 2020 blijft een continue dialoog bestaan m.b.t. toekomstige bestemmingsplannen om
ondernemers pro actief en daar waar mogelijk de ruimte te kunnen blijven geven en niet stil
te laten staan in hun ondernemerschap.
10

De ondernemer heeft immers behoefte aan direct en persoonlijk contact, dat niet gebonden
is aan de openingstijden van het gemeentehuis, maar gekoppeld is aan de gemaakte
afspraken tussen gemeente en de ondernemer. Als de intake over een vraag, verzoek of
klacht heeft plaatsgevonden, worden heldere afspraken gemaakt over wat van de gemeente
en de ondernemer wordt verwacht en wanneer een antwoord verwacht mag worden. Open
communicatie staat daarbij centraal, waarbij 'nee', ook het antwoord kan zijn. De gemeente

Het Nederlandse gemiddelde van de ondernemerspeiling via www.waarstaatjegemeente.nl ligt anno 2014 op een 6,6, van de
Provincie Noord-Brabant op een 6,5 en van vergelijkbare gemeenten qua inwonersaantal ook op een 6,5.
10
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opereert daarbij als een netwerker en verbinder tussen organisaties en ondernemers en
omliggende gemeenten.
Ook de zichtbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening is
verbeterd. Niet alleen een overzichtelijke website, maar het
inspelen op sociale media, afleggen van diverse
bedrijfsbezoeken en spreekuren in kernen en op de
bedrijventerreinen hebben hieraan vorm gegeven. Externe
gerichtheid heeft vorm gekregen door voldoende zichtbaar te
zijn bij activiteiten en evenementen, die door ondernemers
zijn georganiseerd. Ook is in regionaal opzicht de veelheid
aan ondernemersinformatie en regelingen voor ondernemers
gestroomlijnd; de dienstverlening is daarmee verder
geprofessionaliseerd.
De gemeente focust zich in 2020 op het goed uitleggen van de regels en daaraan
verbonden procedures. Ondernemers hebben zelf aangegeven dat vooral een heldere
communicatie over bestaande regels essentieel is. De gemeente is daarbij uitgegaan van
regelgericht denken naar meer lateraal denken . Dit zorgt ervoor dat er geen
onduidelijkheden zijn en als zodanig de hinder van regels minimaal is. Met de komst van de
Omgevingswet is bovendien een integraal geheel aan regels ontstaan dat alle aspecten van
de fysieke leefomgeving omvat. Hiermee zijn de huidige bestemmingsplannen
samengevoegd met gemeentelijke verordeningen, waarin regels over de leefomgeving
staan. Dit heeft gezorgd voor een betere afstemming van regels per locatie en überhaupt
minder regels voor ondernemers.
11

Een ondernemer hoeft als zodanig nog maar één (omgevings)vergunning aan te vragen en
één procedure te doorlopen om een plan tot realisatie te brengen. In zijn algemeenheid is de
houding van de gemeente in 2020 veranderd van 'Nee, mits' naar 'Ja, tenzij' en
ondernemers waarderen dit ook zo. De continue aandacht voor het verbeteren van de
dienstverlening met behulp van een periodieke ondernemerspeiling heeft hieraan
bijgedragen.
Regels verdienen ook consequente opvolging; dit betekent dat bij het stellen van regels ook
heldere afspraken worden gemaakt over de handhaving van de regels en wat een
ondernemer in dit opzicht kan verwachten. Ook hier staat persoonlijk contact centraal. Ook
heeft de gemeente zich hard gemaakt voor haar ondernemerschap door de mogelijkheden
van lokaal aanbestedingsbeleid veel beter te benutten.
In 2020 staat ook de zelfredzaamheid van ondernemers veel meer centraal. De gemeente
heeft gewerkt aan haar dienstverlening met heldere uitgangspunten. Ondernemers zijn en
blijven echter het economisch kapitaal, die in gezamenlijkheid uitvoering geven aan
economische ontwikkelingskansen. Met een adequate dienstverlening en facilitering in
ruimtelijk opzicht, staan ondernemers aan de lat om marktkansen in samenwerking te
verzilveren. In 2020 is dan ook de samenwerking tussen ondernemers en gemeente
vanzelfsprekend.
Er is één sterke economische 'Koepel' gevormd van gemeente, ondernemersorganisaties en
lokale en regionale onderwijspartners. Het uitgangspunt daarbij is niet samengaan, maar
samen werken aan een economisch sterk Halderberge. De Economische Koepel
Halderberge is een sterke spreekbuis voor de gemeente, leidt tot een efficiëntere
overlegstructuur met ondernemersorganisaties en onderwijs en doet gezamenlijk aan
belangenbehartiging. De EKH zorgt daarnaast voor verbindingen tussen de kernen en
11

Bestuurlijke visie, Gemeente Halderberge (2016).
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economische sectoren en draagt zorg voor een sterke positionering en profilering in de regio.
Ook heeft de koepel een gemeente breed ondernemersfonds ingesteld. Aan dit fonds dragen
alle ondernemers bij, waardoor in gezamenlijkheid projecten en activiteiten gefinancierd
worden. Bovendien is ten behoeve van cofinanciering ook slim gebruik gemaakt van
beschikbare subsidies.

Het brede onderwijsaanbod binnen de gemeente (vmbo tot en met gymnasium) is door de
intensievere samenwerking tussen onderwijs, onderwijsinstellingen, ondernemers en
overheid verworden tot een belangrijke vestigingsfactor voor nieuwe inwoners en bedrijven.
Kwaliteit van het onderwijs, externe gerichtheid en een goede aansluiting met de
arbeidsmarkt maken dat leerlingen uit de eigen gemeente en daarbuiten kiezen voor het
onderwijs in Halderberge.
Het Markland college is een van de grotere werkgevers binnen de gemeente. Als werkgever
zoekt zij voortdurend naar nieuwe kansen om binnen- en buitenwereld aan elkaar te
verbinden en de continuïteit van het Markland college te borgen. Zo zoekt zij actief de
samenwerking met externe partijen op het gebied van sport, cultuur en leefbaarheid voor de
wijk; Inieuwe initiatieven die ondernemerschap en ondernemers met het onderwijs verbinden
in het bijzonder. De schoolgebouwen worden multifunctioneel ingezet en vormen een
visitekaartje voor het onderwijs, de gemeente en de samenwerkende partijen.
Met lokale en regionale onderwijsinstellingen en het Werkplein Hart van West-Brabant zijn
ook sterke verbindingen georganiseerd vanuit de relatie onderwijs-arbeidsmarkt. Binnen
deze samenwerking wordt actief ingespeeld op de groei van en behoefte aan
arbeidskrachten van de lokale en regionale economie en de diversiteit aan sectoren.
Ook op het niveau van de D6 gemeenten en de Regio West-Brabant is sprake van een
intensieve, maar ook flexibele, regionale samenwerking op verschillende economische
thema's, zoals de programmering van bedrijventerreinen, detailhandel, onderwijs &
arbeidsmarkt en dienstverlening. Economische ontwikkelingen houden immers niet bij de
gemeentegrens op. Halderberge wordt gezien als een volwaardige partner voor regio en
provincie.
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2.6 SLOTBESCHOUWING ECONOMISCHE VISIE
De in vijf thema's uiteengezette economische visie van en voor de gemeente en
ondernemend Halderberge geeft richting aan de economische koers tot 2020. Als een rode
draad dienen de volgende aspecten geaccentueerd te worden:
De overtuiging dat samenwerkingspartners in Halderberge 'durven te kiezen
voor economische kansen'.
De combinatie van het groene, landelijke karakter, een strategische ligging nabij
snelwegen, de aanwezigheid van een station en een vliegveld en een sterk en
gemêleerd economisch profiel daarbij een brede basis bieden.
Toerisme en recreatie de speerpuntsector is en blijft van de gemeente, waar de
toeristisch-recreatieve trekkers in samenhang dienen te zorgen voor groei,
werkgelegenheid en economische spin-off voor lokale horeca, winkels,
bedrijven en het buitengebied.
De volledige bezetting van Borchwerf II met een versterkt logistiek profiel en de
ontwikkeling van Airparc Seppe met nieuwe bedrijven en innovatie zorgen voor
een verzilvering van nieuwe groeikansen.
In het uitvoeringsprogramma ligt een belangrijke focus op kwaliteit i.p.v.
kwantiteit t.a.v. van de (winkel)centra, de lokale bedrijventerreinen, het
buitengebied en het toeristisch-recreatief product.
De erkenning dat de agrarische sector een beeldbepalende sector is en blijft
voor de gemeente Halderberge, die in sterke mate bijdraagt aan het groene
karakter van de gemeente. Het is een sector die vernieuwt en verbreedt en daar
mee blijft bijdragen aan de leefbaarheid van het buitengebied. In alle vijf
thema's en het uitvoeringsprogramma zit de verwevenheid en wordt
nadrukkelijk gewezen op de economische relaties met en de belangen en de
kansen van de agrarische sector en het buitengebied.
De dienstverlening wordt continu verbeterd en er is en blijft een drive om het
nog beter te doen.
Een visie die kan rekenen op voldoende draagvlak en een meerjarig
uitvoeringsprogramma in de vorm van gezamenlijke investeringen. Daarbij
worden keuzes, die zijn gemaakt, gerespecteerd en gegarandeerd.
Samen met ondernemers, ondernemersorganisaties, onderwijs en andere
partners de uitvoering ter hand te nemen en dit te formaliseren in een te sluiten
ondernemersakkoord.
Het positioneren en profileren van de visie in de regio; o.a. de regio WestBrabant, REWIN, Provincie Noord-Brabant, gemeente Breda belangrijke
partners zijn en worden om de visie met kracht bij te zetten. Een florerende
regionale economie draagt bij aan lokale ambities en vice versa.
Door nauwe samenwerking tussen gemeente en ondernemers zijn naar
verwachting minimaal de volgende kwantitatieve ontwikkelingen te verwachten.
Een beknopte onderbouwing van deze verwachte kwantitatieve effecten is
samengevat In paragraaf 4.2.
o Groei van de directe werkgelegenheid met minimaal 1000 arbeidsplaatsen,
o Verwachte groei van de werkgelegenheid met minimaal 500 indirecte
arbeidsplaatsen (een gemiddelde multiplier van 0,5).
o Een minimaal direct inkomens- en bestedingseffect van circa 43 miljoen
euro, waarvan circa 14 miljoen lokaal wordt aangewend,
o Groei van het aantal dag bezoekers naar 200.000.
o Groei van bestedingen uit dag- en verblijfstoerisme naar 23 miljoen euro.
o De waardering en tevredenheid van ondernemers over de gemeentelijke
dienstverlening is in 2020 gegroeid naar minimaal het Nederlandse en
provinciale gemiddelde een 6,5.
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3

Uitvoeringsprogramma

3.1 UITWERKING UITVOERINGSPROGRAMMA
Programma 1: Opstellen en uitvoeren meerjarig investeringsplan toerisme en recreatie
Doelstelling(en)
Verhoging van het aantal dag bezoekers naar 200.000^;
Toename van het meerdaags verblijfstoerisme;
Een verlenging van de verblijfsduur van deze verblijfstoeristen;
Meer bestedingen uit dag- en verblijfstoerisme; groei naar 23 miljoen euro in 2020;
Sterkere samenwerking toeristisch-recreatieve sector;
J2
Ontwikkeling en verbinding van lokale toeristisch-recreatieve trekkers.
Stappenplan
Periode
Kosten
Opstellen meerjarig investeringsplan toerisme en recreatie
2016 2 kwartaal € 15.000 (incidenteel)
Focus op drie toeristisch-recreatieve trekkers;
e

1. Religieus-historisch erfgoedcluster
2. Air sports cluster (avontuur- en belevingscentrum)
3. Waterrecreatie (Splesj en waterlopen/jachthavens)
Doorontwikkelen bestaande toeristisch-recreatieve
trekkers;
Verbinden bestaande toeristisch-recreatieve trekkers;
Ontwikkelen nieuwe product-marktcombinaties;
Complete dagarrangementen en meerdaagse
programma's ontwikkelen (ook in verbinding met regiobezienswaardigheden en partners);
Borgen van toeristisch-recreatieve randvoorwaarden,
waaronder vindbaarheid (fysiek en digitaal),
bewegwijzering, parkeervoorzieningen voor toeristischrecreatief verkeer (touringcars etc);
Borgen verbinding en spin-off in het bijzonder naar lokale
horeca en winkeliers (o.a. arrangementen,
openingstijden), buitengebied (o.a. agrotoerisme);
Inzicht in benodigde communicatie-, promotie- en
marketinginstrumenten op verschillende schaalniveaus
(lokaal, regionaal en landelijk);
Vorm geven en behoefte aan extra uitvoeringscapaciteit
en daarmee versterken toeristisch-recreatieve
organisatiegraad;
Uitvoeren meerjarig investeringsplan toerisme en recreatie
2017-2019
2017: €125.000
Uitvoering meerjarig investeringsplan met sterke basis
13
toeristisch-recreatief ondernemerschap wordt getypeerd
2018 en 2019: PM
door het aanjagen, verbinden, versnellen, coördineren,
professionaliseren van toeristisch-recreatieve kansen,
initiatieven, randvoorwaarden en ondememerschap;
Monitoring en verantwoording op jaarbasis.
Trekker
Gemeente Halderberge en TIG actief stimuleren van toeristisch-recreatieve ontwikkeling.
Partners
Samenwerking Ontwikkeling Historisch hart Oudenbosch (SOHO), Airparc Seppe, Molecaten Bosbad Hoeven,
lokale ondememersverenigingen, toeristisch-recreatieve ondememers, parachutistenvereniging ENPC, lokale
onderwijsinstellingen, Avans Hogeschool, NHTV, jachthavens, gemeente Breda, regio West-Brabant, omliggende
gemeenten, ZLTO, Waterpoort, Visit Brabant, Provincie, Heemkundekring, OKH

Concept Investeringsplan toerisme en recreatie.
De gemiddelde uitgaven van Nederlandse gemeenten (op basis van bijna 300 gemeenten) aan toerisme en recreatie zijn
door de Kamer van Koophandel in 2008 (€ 128.000) en 2011 (€ 124.000) onderzocht. Deze uitgaven zijn exclusief capaciteit op
toerisme en recreatie. In de afgelopen jaren is het belang van toerisme en recreatie in lokaal en regionaal economisch beleid
verder gegroeid. Kamer van Koophandel Den Haag (2011), Benchmark toeristisch-recreatief beleid van gemeenten.
12
13

19

Programma 2: Versterken leefbaarheid en levendigheid per kern en buitengebied
Doelstelling(en)
Verhoogde aantrekkelijkheid (verblijfs)kwaliteit van de (winkel)centra per kem en het buitengebied;
Actiekaart opstellen per kem en buitengebied van de kem;
Op basis van de actiekaarten concrete maatregelen implementeren in de verschillende kemen om de
kwaliteit van de mimte en leefbaarheid op het niveau van de kern te behouden en te versterken.
Stappenplan
Periode
Kosten
Uitvoeren scan per kern
2 en 3
€25.000
kwartaal 2017
(incidenteel)
Inzicht in gewenste acties (korte en lange termijn) en
aandachtspunten van de winkelcentra;
(werksessies, individuele gesprekken eigenaren en
ondernemers, consequent schouwen);
Inzicht in prioriteitstelling;
Inzicht in investeringskosten korte en lange termijn;
Bundeling van gelijke thema's/onderwerpen per kern;
Relateren aan reeds geplande werkzaamheden, programma's
en budgetten in de kernen;
Vertalen in een investeringsprogramma en actiekaart per kem.
e

e

Algemene thema's die zijn benoemd i.r.t. deze nota
Compacte centra;
Schoon, heel en veilig; o.a. onderhoud van weginfrastructuur
Aantrekkelijke uitstraling en verblijfsruimte in centra; digitale
infrastructuur (glasvezel);
Voldoende parkeervoorzieningen;
Actualisatie van de winkeltijdenverordening;
Flexibelere bestemmingsplannen;
Commerciële vastgoed in relatie tot huurprijzen;
Lokale samenwerking (cultuur, verenigingen etc);
Sociale veiligheid - samenwerking wijkagent/buurtpreventie.
Oog ook voor het buitengebied per kem.
Thema's die zijn benoemd i.r.t. deze nota per kern
Ot/ctenöosc/j
Impuls openbare ruimte centrum Oudenbosch;
Inzet op sterkere verbinding en route Parelpad/
Jezuïetenplein, winkelgebied en haven;
Ruimte voor ontwikkeling (horeca in) havengebied;
Aanpak hondenpoepoverlast;
Realisatie blauwe zone;
Inzet van boa's i.r.t. handhaving blauwe zone.
Oud Gastel
Versterken van het centrum;
Verbetering parkeergelegenheid en bewegwijzering.
Hoeven
Versterken van het centrum van Hoeven;
Impuls openbare ruimte en parkeervoorzieningen.
Bosschenhoofd
Versterken centrum woonkem (realisatie projecten);
Aandacht voor leefbaarheid;
Kansen vanuit toeristisch verblijf.
Stampersgat
Verbinding met het water, kansen toerisme/waterrecreatie;
Aandacht voor leefbaarheid.
Uitvoeren actiekaart
2017-2019
Uitvoeringskosten
te bepalen op basis
Uitvoering investeringsprogramma en actiekaart met
prioriteitstelling;
van resultaat 'scan'
Oog voor quickwins in de uitvoering.
Trekker
Gemeente is trekker - werkgroepen per kern worden ingesteld met deelname van verschillende partners.
Partners
Buurtverenigingen, verenigingsleven buurtpreventie, woningcorporaties, OKH, vastgoedeigenaren, ZLTO,
onderwijs. Samenwerking Ontwikkeling Historisch hart Oudenbosch (SOHO), TIG, lokale
ondernemersverenigingen, jachthavens, adviesraad Hoeven i.o.. Bovendonk, Samen Stichting Stampersgat
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Programma 3: Kwaliteitsimpuls lokale bedrijventerreinen
Doelstelling(en)
Versterking van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen;
Kwalitatief goede openbare buitenruimte en uitstraling van de lokale bedrijventerreinen en solitaire
vestigingslocaties gericht op een prettig ondernemers- en vestigingsklimaat;
(zoveel mogelijk) Uniformiteit in de kwaliteit van de lokale bedrijventerreinen en solitaire
vestigingslocatiesStappenplan
Periode
Kosten
Scan van kwaliteit lokale bedrijventerreinen
1 en 2
€ 25.000
(incidenteel)
In gesprek en schouwen met vastgoedeigenaren en
kwartaal 2017
ondememers op de lokale bedrijventerreinen; over kwaliteit
openbare ruimte, leegstand, uitstraling private buitenruimte.
Per terrein een werkgroep, waarin een kwaliteitsfunctionaris als
eerste aanspreekpunt wordt benoemd.
Op basis hiervan kwaliteitswensen op korte en lange termijn in
kaart brengen; in ieder geval schoon, heel, veilig, parkeren,
bewegwijzering, routing, uitstraling openbare ruimte, digitale
ontsluiting (glasvezel), handhaving op bedrijventerreinen);
Matching kwaliteitswensen van de verschillende terreinen en
vestigingslocaties om te komen tot uniforme aanpak waar
mogelijk en maatwerk waar dat relevant is;
Investeringsbegroting opstellen maatregelen, waarin keuzes en
planning zijn verwoord. Ook matching maatregelen met de
gemeentelijke beheer- en onderhoudsplannen.
e

Uitvoeren kwaliteitsimpuls
Voorbereiding uitvoering kwaliteitsimpuls (communicatie);
Aanbesteding uitvoering organiseren (gemeente en markt);

e

2017-2019

Uitvoeringskosten
te bepalen op
basis van
resultaat 'scan'

Kwaliteitsborging lange termijn
n.v.t.
Regelmatig monitoring van de uitvoering in afstemming met de
werkgroep per terrein.
Inzet op structurele borging kwaliteitsimpuls o.b.v. verkenning
parkmanagement op de lokale terreinen.
Trekker
Gemeente, OKH en vertegenwoordigers van de verschillende lokale bedrijventerreinen
Partners
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), REWIN, lokale ondernemersverenigingen, vastgoedeigenaren,
betrokken ondernemers
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Programma 4: Doorontwikkeling luchtvaartcluster

14

Doelstelling(en)
Volledige uitgifte van zuidzijde Airparc Seppe;
Groei van de werkgelegenheid met circa 300 banen ;
Groei van het aantal bedrijven met circa 15 nieuwe ondememingen;
Sterk innovatief luchtvaartcluster heeft volwaardige positie op agenda Regio West-Brabant/Provincie;
15

Stappenplan
Intensivering dialoog en samenwerking over doorontwikkeling
Opwaardering faciliteiten (welke, wat, wanneer, hoe);
Samenwerking bedrijven op het Airparc Seppe
(kennis, innovatie, profilering, marketing);
Organiseren bijeenkomsten en activiteiten;

Periode
2017-2019

Kosten
2017: € 15.000
(impulsbudget voor
projecten,
activiteiten,
ondersteuning)
2018 en 2019: PM

Acquisitie van nieuwe bedrijven, activiteiten en events
2017-2019
n.v.t.
Afstemming acquisitie REWIN, gemeente, Airparc Seppe;
Aantrekken van nieuwe activiteiten en events;
Promotie en profilering Airparc regionaal en provinciaal.
Trekker
Airparc Seppe, Gemeente
Partners
REWIN, Regio West-Brabant, Provincie, NHTV, Avans, omgeving en belanghebbenden Airparc Seppe

" Toeristisch-recreatieve ontwikkeling noordzijde Airparc Seppe is geborgd bij programmapunt 1.
Businessplan Airparc Seppe.
15
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Programma 5: Samen sterker in Economische Koepel Halderberge
Doelstelljng(en)
Een sterke spreekbuis en belangenbehartiger van Halderbergse ondememers, waarin de diverse
Halderbergse ondernemersorganisaties, sectoren en lokale en regionale onderwijspartners
vertegenwoordigd zijn; EKH staat voor samenwerken, niet voor het samengaan of fuseren van
afzonderlijke (ondememers)organisaties;
Sterkere samenwerking en saamhorigheid, kem overstijgend en 'cross-sectoraal' van ondernemers;
Sterkere positionering en profilering van Halderbergse economische belangen op het niveau van de
regio en de provincie;
Stappenplan
Verkenning samenwerking ondernemersorganisaties
OKH voert al diverse gesprekken met
ondememersorganisaties;
Ontwikkelen van een samenwerkings- en
overlegstructuur met werkgroepen;
Iedere organisatie levert een vertegenwoordiger;
Platform is kern- en sector overstijgend georganiseerd.
Integratie van 3 O-netwerk in platform (borgen
samenwerking met Markland College Oudenbosch en
Prinsentuin Oudenbosch);
Ook borgen relatie met Werkplein Hart van WestBrabant

Periode
1 en 2 kwartaal
2016

Kosten en Dekking
n.v.t.

Instellen Economische Koepel Halderberge (EKH)
Duidelijke beschrijving van ambitie, missie, rollen en
taken en verantwoordelijkheden;
Opstellen werkagenda EKH;
Borgen relatie EKH met Uitvoeringsprogramma
economische visie en instellen ondememersfonds
(programmapunt 6).
Instellen en feestelijk lanceren van de EKH

4 kwartaal 2016

€ 10.000
(incidenteel)

Economische Koepel Halderberge in uitvoering

2017-2019

e

e

e

2017: €10.000
(uitvoeringskosten)
2018 en 2019: PM

Trekker
OKH en Gemeente
Partners
Lokale ondememersverenigingen, TIG, Samenwerking Ontwikkeling Historisch hart Oudenbosch (SOHO), ZLTO,
Koninklijke Horeca Nederland, Markland College Oudenbosch, Prinsentuin Oudenbosch, Airparc Seppe,
vertegenwoordiging Borchwerf II, Werkplein Hart van West-Brabant, omliggende gemeenten. Regio WestBrabant
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Programma 6: Oprichten gemeentebreed Ondernemersfonds

16

Doelstelling(en)
Ondernemers investeren samen m de economische aantrekkelijkheid en vestigings- en
ondernemingsklimaat van de gemeente;
Uitsluiten van freeriders, iedere ondememer betaalt een bijdrage aan het ondernemersfonds op basis
van het Leidse model ;
Versterken samenwerking tussen ondememers(organisaties) in de kemen en gemeentebreed.
Stappenplan
Periode
Kosten
Verkenning en draagvlak concretisering Ondernemersfonds
3 en 4
€15.000
kwartaal 2016
Startgesprekken Ondememersfonds;
Informatievoorziening organiseren rondom
Ondernemersfonds;
Randvoorwaarden borgen: o.a. relatie met gemeentelijke
budgetten openbare ruimte, relatie met huidige
belastingen (WOZ en toeristenbelasting), relatie met
huidige organisatiestructuren (ondernemersverenigingen,
gemeenschappelijke regeling Borchwerf II), oog voor
stuurbaarheid, controleerbaar (monitoring), voldoende
lokaal zichtbaar (verdeling van de trekkingsrechten);
Behoefte peilen wijze invulling gemeente breed
Ondernemersfonds (scenario's ontwikkelen, bijvoorbeeld
een gefaseerd groeimodel).
Oprichten Ondernemersfonds Halderberge
4 kwartaal 2016
€10.000
Instelling stichting Ondernemersfonds;
Juridische en organisatorische borging (o.a.
legesverordening);
Instellen bestuur en werkgroepen en vormgeven
trekkingsrechten gekoppeld aan Economische Koepel
Halderberge.
Uitvoering Ondernemersfonds
Vanaf 2017
Fondsvorming
Benoemen activiteiten- en projecten mede volgend op en
gekoppeld aan uitvoeringsprogramma economische visie;
Inrichten wijze van monitoring en evaluatie.
Trekker
Gemeente
Partners
Economische Koepel Halderberge in oprichting
17

è

è

e

16
17

In paragraaf 4.1 is een bijlage opgenomen met drie varianten van ondememersfondsen.
OZB niet-woningen wordt opgelegd aan elke eigenaar en/of gebruiker van onroerend goed zijnde een niet woning.
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Programma 7: Continu verbeteren ondernemersgerichte dienstverlening
Doelstelling(en)
De tevredenheid van ondernemers over de dienstverlening is gegroeid naar minimaal een 6,5 en ligt
daarmee minimaal op het niveau van het Nederlandse en provinciale gemiddelde;
Dienstverlening vanuit de gemeente richting ondememers continu (willen) verbeteren.
Kosten
Stappenplan
Uitvoering actiepunten ondernemerspeiling 2014
€ 25.000
Organiseren ondernemersloket op locatie;
Organiseren open dagen op bedrijventerreinen;
Opstellen bezoekplan ondernemers 2016;
Ondernemersinformatie beter regionaal bundelen en
overzichtelijk maken;
Impuls geven aan lokale aanbestedingsmogelijkheden voor
Halderbergse ondernemers;
Communicatie naar ondememers over accounthouderschap
eerstelijns contacten, duidelijkheid over
afspraken/dienstverlening vanuit gemeente;
Dag organiseren voor ZZP-ers in de gemeente;
Invoering digitaal ondememingsdossier;
Continuering adviserende startende ondememers;
Bekendheid verbeteren Werkplein Hart van West-Brabant (ook
voor lokale ondememers);
Organisatie Halderbergse Ondernemersgala (organisatie door
stichting).
Ondernemerspeiling herijken en acties bijstellen
Relevante onderwerpen zijn o.a. accountmanagement,
houding en gedrag, vergunningen, informatievoorziening;
Het herhalen van de ondernemerspeiling om de 2 jaar.
Opvolgend acties bijstellen en nieuwe acties benoemen.

2017: €25.000
(uitvoering
actiepunten 2017)
€ 15.000
(ondememers
peiling 2017)

Trekker
Gemeente
Partners
Organisatorisch vertegenwoordigd in Economische Koepel Halderberge, Regio West-Brabant, D6, Werkplein Hart
van West-Brabant, Stichting Halderbergse Ondememersgala
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Programma 8: Ontwikkelen en professionaliseren horeca- en evenementen(beleid)
Doelstelling(en)
Ruimte en mogelijkheden voor voldoende en kwalitatief goede ontwikkeling van evenementen en horeca
in Halderberge, waarbij ook de openbare orde en veiligheid wordt gewaarborgd en de belangen van
omwonenden en omgeving worden beschermd;
Duidelijkheid en samenhang in het beleid ten aanzien van horeca en evenementen en specifiek m.b.t.
Stappenplan
Duidelijkheid en samenhang borgen beleid evenementen
(Daar waar nodig) herformuleren en integreren van het beleid;
Doorlichten en optimaliseren van het vergunningentraject m.b.t.
evenementen, specifiek - aanvraagprocedures, leges;
Verbeteren van de relatie tussen de gemeente, de
evenementenorganisatoren en andere belanghebbenden, opdat
de kwaliteit van evenementen gewaarborgd is c.q. verbeterd
wordt, maar ook rekening gehouden wordt met de leefomgeving;
Consequente handhaving regelgeving en beleid;
Daar waar mogelijk nieuwe evenementen en activiteiten
ondersteunen.
Duidelijkheid en samenhang borgen beleid horeca
(Daar waar nodig) herformuleren en integreren van het
horecabeleid; specifiek - terrassen, paracommercie, ruimte voor
horeca in bestemmingsplan(nen);
Doorlichten en optimaliseren van het vergunningentraject m.b.t.
horeca; specifiek APV, wet B1BOB;
Verbeteren van de relatie tussen de gemeente en de horeca,
opdat de kwaliteit op de juiste plek geborgd is c.q. verbeterd
wordt, maar ook rekening gehouden wordt met
gezondheidsrisico's en de leefomgeving;
Consequente handhaving van reqelqevinq en beleid van horeca.
Trekker

Periode
2018

Kosten
PM (werkbudget)

2019

PM (werkbudget)

Gemeente en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Halderberge
Partners
Lokale ondememersverenigingen, evenementenorganisatoren, TIG, Samenwerking Ontwikkeling Historisch hart
Oudenbosch (SOHO), onderwijs, buurtverenigingen, OKH
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3.2 SCENARIO'S
De voorliggende economische visie is vertaald in het uitgewerkte en meerjarige
uitvoeringsprogramma 2016-2019 in paragraaf 3.1. De periode 2016-2019 vraagt een
gezamenlijke investering van gemeente en ondernemers. Een indeling in scenario's maakt
het mogelijk om te differentiëren naar ambitie- en investeringsniveau. Een lager investeringsen ambitieniveau betekent dat minder ambities, zoals geformuleerd in de economische visie
en verwoord in hoofdstuk 2 tot realisatie kunnen worden gebracht. Er zijn drie verschillende
scenario's ontwikkeld.
Scenario's
1. Basis op orde

2. Kwaliteit op orde

3. Groei

Omschrijving scenario
In scenario 'Basis op orde'zijn de volgende uitgangspunten
van kracht:
De gemeente heeft een afwachtende houding en
ondernemers zijn primair zelf aan zet;
- De gemeente draagt zorg dat haar dienstverlening
richting ondernemers continu verbeterd wordt;
belangrijk daarbij zijn kernwaarden uit de economische
visie: duidelijkheid, snelheid en toegankelijkheid;
In het uitvoeringsprogramma worden de
programmaonderdelen 7 en 8 uitgevoerd en volledig
door de gemeente gefinancierd.
In scenario 'Kwaiiteit op orde'zijn de volgende uitgangspunten
van kracht:
Er wordt op onderdelen samengewerkt tussen
gemeente en ondernemers;
- De gemeente draagt naast het belang van de
dienstverlening zorg dat de kwaliteit van de centra en
lokale bedrijventerreinen op orde komt en blijft; deze
investeringen zijn van belang voor een goed
vestigings- en ondernemingsklimaat, versterken de
leefbaarheid en zijn randvoorwaarden voor private
investeringen van ondernemers;
In het uitvoeringsprogramma worden de
programmaonderdelen 7 en 8 en 2 en 3 uitgevoerd en
volledig gefinancierd door de gemeente.
In scenario 'Groe/'zijn de volgende uitgangspunten van kracht:
- Ondernemers, ondernemersorganisaties en gemeente
werken actief samen aan het verzilveren van gestelde
economische ambities;
De gemeente, ondernemersorganisaties en
ondernemers investeren samen meerjarig in o.a.
toerisme en recreatie, Airparc Seppe en zorgen voor
een zo sterk mogelijke spin-off naar de detailhandel,
toeleverende bedrijven, leefbaarheid van de kernen en
het buitengebied;
Alle programmaonderdelen uit het
uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd en
gezamenlijk gefinancierd.
- Een gezamenlijk ondernemersfonds wordt ingesteld,
waarbij alle ondernemers bijdragen en daarmee het
fonds vullen; ook de gemeente cofinanciert naar rato
het fonds vanuit haar publieke taak.
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3.3 OVERZICHT
In het overzicht zijn de acht programmaonderdelen belicht die volgen uit de economische
visie. Het merendeel van de programma's vraagt een stapsgewijze en meerjarige aanpak en
investering. In het overzicht van de investeringsbegroting is het programma voor 2016 en
2017 opgenomen.
Voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma in 2017 wordt met het oog op de
zomernota 2016 een reservering opgenomen voor 2017 ter hoogte van € 240.000. De
geoormerkte bedragen voor 2017 zijn in het uitvoeringsprogramma van de Economische
visie (onderdeel) 'curs/er weergegeven. In de tweede helft van 2016 zullen de
programmapunten 1: Opstellen en uitvoeren investeringsplan toerisme en recreatie,
programmapunten 5: Samen sterker in Economische Koepel Halderberge en
programmapunten 6: Oprichten van het gemeente breed ondernemersfonds nader worden
uitgewerkt. Op basis van deze uitwerking wordt eind 2016 een raadsvoorstel voorgelegd
voor de meerjarenbegroting 2017-2019, als ook de beoogde dekking van deze
meerjarenbegroting.
Deze ambitie is gebaseerd op het in paragraaf 3.2. verwoorde scenario groei, waarbij naast
de gezamenlijke uitvoering van het programma, ook een gezamenlijke dekking van het
programma het streven is. Op basis van (de hoogte) van het al dan niet in te stellen
ondernemersfonds kan de bijdrage (dekking) van de marktsector worden bepaald. Dit biedt
daarmee ook het uitgangspunt om de meerjarige bijdrage vanuit de gemeente voor 20172019 vast te stellen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programmaonderdelen
Opstellen en uitvoeren investeringsplan toerisme en recreatie
Versterken leefbaarheid en leveridigheid per kern en buitengebied
Kwaliteitsimpuls lokale bedrijventerreinen
Doorontwikkeling luchtvaartcluster
Samen sterker in Economische Koepel Halderberge
Oprichten gemeente breed Ondernemersfonds
Continu verbeteren ondernemersgerichte dienstverlening
Ontwikkelen en professionaliseren horeca- en evenementen(beleid)
Totale kosten (€)

2016
15.000

10.000
25.000
25.000
75.000

2017
125.000
25.000
25.000
15.000
10.000
40.000
240.000

2018
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

2019
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
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4 Bijlagen
4.1 VARIANTEN ONDERNEMERSFONDS
EEN ONDERNEMERSFONDS is van belang omdat hiermee de zogenaamde freeriders
worden verplicht om ook mee te betalen aan plannen en activiteiten die niet van de
gemeentelijke overheid kunnen worden verwacht in de gehele gemeente of specifiek in een
winkelcentrum of op een bedrijventerrein. Beoogde plannen en activiteiten hebben als doel
het beoogde gebied en of de hele gemeente economisch te versterken en veiliger te maken.
Er zijn drie landelijk erkende varianten voor een ondernemersfonds waaraan alle
ondernemers meebetalen:
Variant 1: ONDERNEMERSFONDS "LEIDSE MODEL" In dit model wordt gemeentebreed
een extra percentage OZB in rekening gebracht op zakelijk onroerend goed. Vanuit deze
opbrengst wordt het verdeeld per deelgebied op basis van de financiële inbreng en
ingediende plannen voor de besteding. Nadeel is dat er veel overleg moet plaatsvinden met
verschillende belangengroeperingen om draagvlak te verkrijgen, maar ook tijdens het proces
voor de toekenning van de gelden. Voordeel is dat het draagvlak niet door middel van een
numerieke draagvlakmeting behoeft te worden aangetoond.
Variant 2: ONDERNEMERSFONDS RECLAME BELASTING In dit model moet er gevoel
zijn dat er draagvlak is bij een meerderheid van de ondernemers in het beoogde gebied.
Voordeel is dat de heffing gebiedsgericht kan worden ingezet en de relatie overheid
ondernemers in het betreffende gebied op maat kan worden geregeld. Een nadeel is dat
"onderweg" de bijdrage per individuele ondernemer en daardoor de fondsopbrengst kan
veranderen door aanpassing van de reclame uitingen.
Variant 3: ONDERNEMERSFONDS BIZ Evenals bij de reclame belasting is hier sprake van
een gebiedsgericht fonds. Ook in dit model is het dus gemakkelijk dat er afspraken
(convenant) met de gemeentelijke overheid gemaakt kunnen worden die op maat zijn voor
het betreffende gebied. Nadeel is dat er een numerieke meerderheid voor moet stemmen
hetgeen aan het begin van een meerjarige (5 jaar) periode door middel van een
draagvlakmeting dient te worden aangetoond.
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4.2 ONDERBOUWING VAN VERWACHTE KWANTITATIEVE EFFECTEN
Groei van de Werkgelegenheid en direct inkomens- en bestedingseffect
Er wordt een werkgelegenheidsgroei verwacht van minimaal 1500 banen, waarvan 1000
directe banen; deze groei bestaat uit drie verwachte ontwikkelingen.
• Seppe Airparc zal volledig uitgegeven zijn. Alle uitbreidingsfases worden conform het
vigerende bestemmingsplan gerealiseerd (circa 300 banen) .
• Op Borchwerf II zullen de resterende nog uit te geven kavels, naar verwachting in
2020 volledig uitgegeven zijn. Het huidige aantal banen per ha op bedrijventerreinen
in West-Brabant bedraagt 27,5 baan per ha (2013). Voor alle Noord-Brabantse
bedrijventerreinen geldt (37 banen per ha). Het aantal banen per ha is in de periode
2003-2013 in West-Brabant redelijk constant gebleven en zal naar verwachting licht
afnemen onder invloed van mechanisering en automatisering. Op Borchwerf II is op
de velden A, D en F (die tot het Halderbergse grondgebied behoren) in totaal nog
20,4 ha (peiling januari 2016) uit te geven, waarvan 7,5 ha logistiek. Op basis van
deze gegevens zal het aantal banen op Borchwerf II op Halderbergs grondgebied na
volledige uitgifte gestegen zijn met minimaal 560 banen. Gezien de invloed van
mechanisering en automatisering (minder mensen per ha) is uitgegaan van een
verwachte groei met minimaal 500 banen .
• Door de uitvoering van het investeringsplan toerisme en recreatie wordt een
opgaande groei van het aantal bezoekers en toeristen verwacht. De verwachte
werkgelegenheidsgroei in Halderberge betreft circa 200 banen .
18
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Schatting werkgelegenheid Halderberge (fte)
Schatting werkgelegenheid omgeving (fte)

Ten gevolge van de directe werkgelegenheidsgroei is een multiplier gehanteerd van
een 0,5; naar verwachting levert iedere directe baan gemiddeld een halve indirecte
baan op (extra omzet, bestedingen, spin-off bij diverse toeleveranciers en afnemers).
De werkgelegenheidsgroei betreft naar verwachting minimaal 1500 arbeidsplaatsen
(1000 direct, 500 indirect). Het gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon voor
aftrek van belastingen op inkomen en vermogen is in Halderberge 29.100 euro (2013,
CBS). Op basis hiervan wordt een minimaal en jaarlijks direct inkomens- en
bestedingseffect verwacht van circa 43 miljoen euro , waarvan circa 14 miljoen
lokaal wordt aangewend. Circa 1/3 van de werkzame bevolking werkt immers in de
gemeente Halderberge (2009, SES West-Brabant).
18
19
2 0

Businessplan Airparc Seppe en n.a.v. overleg met directie Airparc Seppe.
Bureau Buiten (2014), Behoefteraming bedrijventerreinen Noord-Brabant 2014-2040.
concept Investeringsplan toerisme en recreatie.
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Groei van het aantal dag bezoekers naar 200.000
Hierbij is als uitgangspunt genomen de Basiliek als bezienswaardigheid met minimaal 70.000
bezoekers in 2014. In werkelijkheid ligt het aantal bezoekers hoger door bezoek aan andere
bezienswaardigheden in de gemeente (o.a. Bosbad Hoeven, Airparc Seppe,
museumbezoek, lokale evenementen). Het aantal bezoekers is in de periode 2009-2014
m.b.t. de Basiliek met meer dan gemiddeld 25% per jaar gestegen. Met een aanhoudend
en toenemend belang van vrijetijdsbesteding en het actief stimuleren van het toeristischrecreatief product aan de hand van het investeringsplan toerisme en recreatie is de
verwachting dat op basis van dit groeipad in 2020 minimaal 200.000 dag bezoekers aan
Halderberge een bezoek brengen.
Groei van bestedingen uit dag- en verblijfstoerisme naar 23 miljoen euro
De totale bestedingen in Halderberge op het gebied van toerisme en recreatie zijn in
2013/2014 becijferd op circa 13 tot 14 miljoen euro . De opbrengst van de toeristenbelasting
betrof in 2015 451.213. Voor het verblijfstoerisme is op basis van de groei van de
toeristenbelasting becijferd dat het aantal overnachtingen jaarlijks met meer dan gemiddeld
15% is gestegen in de periode 2010-2014. Dit impliceert dat bij een stijgende trend met als
uitgangspunt minimaal 10% per jaar het aantal overnachtingen en daarmee ook de
bestedingen in Halderberge en directe omgeving ook zullen blijven groeien. De opbrengst
van de toeristenbelasting kan daarmee in 2020 uitgroeien tot boven de 700.000 euro;
indicatief minimaal 225.000 overnachtingen . De gemiddelde besteding per overnachting,
als ook per vakantieganger ligt gemiddeld op 30-35 euro in Nederland, als ook in WestBrabant. Dit impliceert dat de groei van de totale bestedingen met minimaal 130.000 extra
dag bezoekers in 2020 en ruim 225.000 extra overnachtingen in 2020 met minimaal 10
miljoen euro zal stijgen naar circa 23 miljoen euro.
23

24

25

Schatting totale bestedingen [€}
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ontwikkeling waardering en tevredenheid over gemeentelijke dienstverlening
Met de uitgevoerde ondernemerspeiling in de gemeente Halderberge in 2015 scoorde de
gemeente gemiddeld een 6. Het Nederlandse gemiddelde van de ondernemerspeiling via
'Waarstaatjegemeente ligt anno 2014 op een 6,6, van de Provincie Noord-Brabant op een
6,5 en van vergelijkbare gemeenten qua inwonersaantal ook op een 6,5. De ambitie is dan
ook om in 2020 minimaal het Nederlandse en provinciale gemiddelde na te streven.
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Gemeente Halderberge (2015), Economische foto / concept Investeringsplan toerisme en recreatie.
concept Investeringsplan toerisme en recreatie.
Het tarief per overnachting bedraagt €1,11 - Verordening toeristenbelasting Halderberge 2016 (2015).
Kerncijfers vrijetijdseconomie NBTC (2013), concept Investeringsplan toerisme en recreatie, Buro Lubbers - Gebiedsvisie
Oudenbosch (2013), Gemeente Halderberge - Marktanalyse recreatie en toerisme gemeente Halderberge (2013).
www.waarstaatjegemeente.nl.
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