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Volkspartij, bedrijventerreinontwikkeling Steenbergen, 4 augustus 2020 
Bergen op Zoom

Geachte heer Lambers en de Neve,
Geachte fractie van de Volkspartij,

Wij hebben uw schrijven van 14 juli met als onderwerp
bedrijventerreinontwikkeling in Bergen op Zoom ontvangen. U heeft voor ons 
college een aantal vragen ten aanzien van de ontwikkelingen rondom 
bedrijventerreinontwikkeling in Bergen op Zoom. Wij behandelen u brief als volgt. 
Allereerst geven wij een reactie in algemene zin. Daarna gaan wij in op uw vragen. 
Dit doen we door uw vragen te benoemen en daaronder onze reactie te geven.

Ook het bestuur in Steenbergen volgt de ontwikkelingen rondom
bedrijventerreinontwikkeling in Bergen op Zoom op de voet. Van de ontwikkelingen 
rondom de aankoop van Theodorushaven en het persbericht over de 
Auvergnepolder hebben wij tijdig kennis genomen. De informatie heeft ons, net als 
u, bereikt via de media. De ontwikkelingen zijn vooraf niet aangekondigd en zullen 
nog moeten worden besproken in een bestuurlijk overleg van het veerkrachtig 
bestuur.

De aankoop van de gronden op het industrieterrein Theodorushaven en de 
beoogde plannen met de Auvergnepolder baren het college van de gemeente 
Steenbergen ook zorgen. Er is de afgelopen járen hard gewerkt aan de 
samenwerking tussen de drie Brabantse Wal gemeenten. Dit heeft er op het gebied 
van bedrijventerreinontwikkeling toe geleid dat er afspraken zijn gemaakt over het 
inbrengen van een gezamenlijk bod bij de provincie over de te ontwikkelen 
bedrijventerreinen voor de komende 10 jaar.

Een onafhankelijk adviesbureau is door de drie gemeenten samen ingeschakeld om 
objectief onderzoek te doen naar de kwalitatieve en kwantitatieve positionering van 
nieuwe bedrijventerreinontwikkeling. Hieruit is geadviseerd één (regionaal) 
bedrijventerrein te ontwikkelen gebaseerd op de top-sectoren van de drie 
Brabantse Wal gemeenten.
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In hetzelfde rapport is ook een ruimtelijke verkenning gedaan naar waar de 
beoogde (36-55HA) grond het best kan worden ontwikkeld. De Auvergnepolder 
werd daarin niet als voorkeurslocatie benoemd.

Aan een specifieke ruimtelijke vertaling wordt momenteel gewerkt, hierin waren de 
Brabantse Wal gemeenten al in een ver stadium. Het nieuwe bestuur van de 
gemeente Bergen op Zoom heeft daarin tot onze verrassing een andere wending 
genomen dan waar voorheen bestuurlijk op werd ingestoken. Bestuurlijk zal dit 
door de wethouder Knop (Economie) binnen het Brabantse Wal overleg 
nadrukkelijk besproken worden om de basislijn die er was vast te houden. Met 
betrekking tot de Auvergnepolder is het zoals in de media vernomen nog geen 
gelopen race.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

» Is de verkoop van industriegrond door de gemeente Bergen op Zoom 
besproken in het Veerkrachtig Bestuur Brabantse Wal , dan wel in een ander 
platform waarin de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen samenwerken?

Antwoord:
Nee, dit is niet vooraf besproken. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is dit voorafgaand 
niet besproken.

» Is naar het oordeel van het college van B&W van de gemeente Steenbergen 
nog sprake van eerlijke concurrentie dan wel samenwerking in de regio West 
Brabant?

Antwoord:
Ja, er is de afgelopen periode flink geïnvesteerd in de ambtelijk/bestuurlijke 
samenwerking op de Brabantse Wal. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen en de 
onderlinge verstandhoudingen zijn goed. Ook in de regio West Brabant wordt er 
nog steeds met één stem gesproken vanuit de Brabantse Wal. Wij hopen dan ook 
dat deze lijn door het nieuwe bestuur van Bergen op Zoom wordt doorgezet.

* Uit het persbericht blijkt dat door de aankoop door de gemeente strikte 
pachtvoorwaarden van de gemeente Bergen op Zoom omzeild kunnen worden. 
Worden door deze subsidieconstructie de economische verhoudingen in de regio 
West Brabant niet verstoord en/ of de concurrentiepositie van de gemeente 
Steenbergen benadeeld?

Antwoord:
Nee, de concurrentiepositie van de gemeente Steenbergen wordt hierdoor niet 
verstoord. Economie en werkgelegenheid passeren gemeentegrenzen en wij 
moedigen iedere economische ontwikkeling in de regio aan.

2



UM2005363

« Is bekend of de provincie Noord Brabant ook bedrijfsgrond gaat aankopen 
binnen andere gemeenten in West Brabant en meer in het bijzonder in de 
gemeente Steenbergen?

Antwoord:
Nee, dat is ons niet bekend. Ook niet voor de gemeente Steenbergen.

» Is de aankoop een eenmalige actie of is sprake van structurele bevoordeling 
van de ene gemeente in de provincie ten opzichte van andere gemeenten?

Antwoord:
We verwachten dat de aankoop van Theodorushaven een eenmalige actie was.

» Is naar het oordeel van het college van B&W van de gemeente Steenbergen 
door de inmenging van de provincie in de economische verhoudingen bij 
gemeenten, geen sprake van al dan niet ongeoorloofde staatssteun?

Antwoord:
Wij als college beschikken nog over onvoldoende informatie over de aankoop van 
Theodorushaven om te kunnen beoordelen of dit gaat over ongeoorloofde 
staatssteun. Gezien er geen gift is gedaan door de provincie maar er grond 
aangekocht is, is er waarschijnlijk geen sprake van staatssteun.

» Is het college op de hoogte met de plannen om bedrijven in de 
Auvergnepolder toe te staan?

Antwoord:
Het college heeft kennis genomen van de ontwikkelingen via de media. Hierover is 
er bestuurlijk noch ambtelijk over gesproken met collega's uit bergen op zoom.

Het college rekent nog steeds op een goede samenwerking tussen de drie 
Brabantse Wal gemeenten en het dialoog over bedrijventerreinontwikkeling is nog 
gaande.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen 
De secretaris, De burgermeest

It, MBA
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