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Verslag : Beeldvormende vergadering Economische visie van 19 juni 2014 

Datum : 19 juni 2014 

Tijd : 19:30 uur 

Locatie : Gemeentehuis Steenbergen, Raadszaal 

Onderwerp : Beeldvormende vergadering Economische visie 

   

   

Aanwezig : Zie intekenlijst als bijlage bijgevoegd. 

Afwezig : Zie intekenlijst als bijlage bijgevoegd. 

   

 

De vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer A. van Pelt. Het doel van de vergadering is dat 

op basis van vraagstukken samen met ondernemers gezocht wordt naar het economisch kader waar 

Steenbergen zich de komende jaren op moet richten. Daarmee willen we een stap maken en input 

vergaren om te komen tot een herijkt economische visie voor de gemeente. De raad kan door 

toeschouwer te zijn tijdens deze avond een goed beeld krijgen van mogelijke kansen om de economische 

slagkracht van de gemeente Steenbergen te vergroten. 

 

De gesprekleider, de heer Peter van der Geer krijgt het woord. Hij zal de discussies en onderwerpen de 

gehele avond begeleiden . Voordat de eerste stelling door een deskundige wordt voorgeleid krijgt 

Wethouder economische zaken Vincent van den Bosch het woord  om zijn verwachting van de avond 

weer te geven. Tevens wordt de ondernemers gevraagd hoe tevreden ze zijn als ondernemer met de 

gemeente. Het overgrote deel van de aanwezigen is redelijk tevreden tot ontevreden. 

 

Op de avond wordt op basis van  4 vraagstellingen input gevraagd, Per stelling is een deskundige 

aanwezig. De deskundige zal in vijf minuten de stelling toelichten  en de aanwezigen proberen te 

prikkelen tot het geven van een reactie en/of ideeën. Onderstaand wordt puntsgewijs per stelling de input 

van de ondernemers weergegeven. .  

 

Marketing en promotie 

Vraagstelling: Met welk doel en voor wie moeten we de promotie van gemeente Steenbergen inzetten? 

Deskundige: de heer B. van Nes, SuperRebel.com 

 

De heer van Nes geeft aan dat de kracht van een sterk merk ligt in het imago en de identiteit. Deze moet 

aan de volgende factoren voldoen: onderscheidend en opvallend, relevant en aantrekkelijk voor een 

doelgroep, inside-out en je moet het waar maken. Hij geeft duidelijk de boodschap dat er gekozen moet 

worden waar je voor wilt staan en wanneer deze keuze is gemaakt er dan ook voor de volle 100% ervoor 

gaan met zijn allen. Er worden enkele voorbeelden uit de praktijk gegeven waar dit gebeurt, is en zijn 

positieve uitwerking heeft gekend. 

 

Het opvallen tussen de twee wereldhavens en goed afwegen met wie we willen samenwerken is hierbij 

belangrijk. Het onderwerp Agro Food wordt voorgesteld als thema. Men vraagt zich af  of dit voor alle 

sectoren geldt. Moet per sector niet gekeken worden of en op welke manier marketing promotie moet 

worden uitgevoerd. Moet er op één paard gewed worden?  

De heer van Nes duidt nogmaals het belang van keuzes maken aan. Als je niet ergens voor gaat en 

keuzes maakt zal het niet gaan werken. Het thema Agro Food is echt voor de lange termijn. Op korte 

termijn is ook behoeft aan keuzes en marketing en promotie. 

Het idee wordt gegeven dat we op dit gebied nadrukkelijk de samenwerking van de Brabantse Wal 

moeten zoeken en er wordt opgeroepen tot verbinding en samenwerking tussen de verschillende kernen. 

Argument voor het maken van keuzes is:  onbekend maakt onbemind. De vraag wordt gesteld wat de rol 

van de gemeente bij dit onderwerp is. Waar zijn zij in deze verantwoordelijk voor? De Brabantse Wal 
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wordt als zeer kansrijk aangegeven. Het moet in Nederland net zo bekend worden als de Veluwe. Het 

gevoel van ‘je moet er een keer geweest zijn’.  
In de regio zijn veel initiatieven en projecten. Deze zouden met elkaar gekoppeld moeten worden en er 

dient samenhang gecreëerd worden. Dit geldt tevens voor de kernen. Door RPS wordt geopperd om als 

ondernemers te richten op de 50-plus markt. Een ondernemer geeft aan dat een splitsing op dit gebied 

tussen bedrijven en Retail + recreatief wellicht logisch is. 

Het belang van keuzes maken op dit gebied is duidelijk geland. Alleen op deze manier creëer je 

exposure. Of alle sectoren daaraan gekoppeld moeten worden dient goed onderzocht en afgewogen te 

worden. 

 

Regionale samenwerking  

Vraagstelling: Op welke manier kunnen ondernemers en gemeente de regionale samenwerking voor 

eigen winst benutten? 

Deskundige: De heer K. Oosterwaal – Starterscentrum 

 

De heer Oosterwaal roept op tot samenwerking door ieder in zijn kracht te laten zetten. Hij dringt aan op 

het gezamenlijk  voeren en uitdragen van de zelfde agenda. Randvoorwaarden voor een geslaagde 

samenwerking zijn de 4 V’s. Vertrouwen, verbinden, verantwoordelijkheid en versterken. Belangrijk is 

elkaar winst gunnen. Je moet met elkaar opzoek naar waar je elkaar vindt. 

 

Enkele ondernemers geven aan dat sturing en voeding nodig is vanuit de overheid op dit gebied. Er wordt 

aangegeven dat iedereen het zelfde boodschappenlijstje zou moeten hebben. Opzoek gaan naar 

circulaire processen en economie in het gebied zou kansrijk zijn tot het regionaal samenwerken. Het 

thema Biobased/ Agrofood wordt hierbij benoemd. Volharding zou als ondernemerskwaliteit hierbij goed 

van pas komen. Dergelijk ontwikkelingen zijn namelijk lange termijn ontwikkelingen. Er is daarbij behoefte 

aan een korte termijn actie. Een ondernemer stelt voor opzoek te gaan naar een succesvolle 

samenwerking en dit kopiëren. Nadat de korte termijn is uitgezet overgaan op de stip aan de horizon. Wat 

heb je hier voor nodig? Wat kom je te kort en wie kan dit vullen. Verbindingen zoeken! 

 

Ondernemersklimaat  

Vraagstelling: Welke ingrediënten maken onderdeel uit van een optimaal ondernemersklimaat in 

Steenbergen? 

Deskundige: Mevrouw S. Bal – Directievoorzitter Rabobank Het Markiezaat 

Mevrouw Bal geeft aan dat veel ingrediënten en haar pitch in de vorige twee onderwerpen de revue 

hebben gepasseerd. Ze stelt voor de relatie, samenwerking en spanningsveld tussen de ondernemer en 

de gemeente te bespreken met elkaar. Ze geeft aan dat beide niet zonder elkaar kunnen en elkaar 

kunnen versterken. Er moet een partnerschap ontstaan tussen beide om de kansen die dit gebied te 

bieden heeft volledig te benutten. Goed partnerschap herken je aan duidelijke afspraken die gemaakt 

worden en verwachtingen die met elkaar gedeeld worden.  Elkaar op een opbouwende wijze aanspreken 

wanneer afspraken niet worden nagekomen. Ze stelt voor een nieuwe SWOT analyse op te maken van 

gemeente Steenbergen op het gebied van economie. Ze stelt openlijk de vraag of we dezelfde beelden 

hebben? Ze vraagt de ondernemer om de sterke/ zwakke en kansen/bedreigingen op te noemen. 

 

Sterktes Zwaktes 

- Bereikbaarheid 

- Stad en haven 

- AFC 

- Diversiteit van bedrijven 

- Bescheiden 

- Hoger onderwijs 

- Supermarkten buiten centrum 

- Ontbreken van een visie 

Kansen Bedreigingen 

- AFC 

- A4 

- Recreatieve havens 

- Roparun 

- Verzilting voor agrarische sector 

- Urbanisatie 

- Regelgeving druk 
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- Verzilting zoommeer 

- Brabantse Wal 

- Samenhang kernen 

- Orde en inspireren door overheid 

 

Mevrouw Bal geeft als laatste aan dat als je in de Brabantse Wal woont en geboren bent niet ziet hoe 

mooi en hoeveel potentie het gebied heeft. En dat iedereen hier echt bewust van moet worden. 

 

Biobased/ Agro food / duurzaamheid 

Vraagstelling: Steenbergen wordt de Biobased/ Agrofood hotspot van West-Brabant. Op welke manier 

kunnen ondernemers en gemeente de ontwikkeling voor eigen winst benutten? 

Deskundige: De heer D. van der Pas, Rewin N.V. 

Als eerste wordt de kans benoemt dat Agro food en Chemie zich in de regio zouden moet koppelen om 

elkaar te versterken. Het gaat bij Bio Based om vier pijlers. Bio massa in het gebied, vinden van waarde 

ketens, markt (vraag en aanbod), een goed investeringsklimaat en verkorten van verloop tijden van 

bijvoorbeeld vergunningen. 

Daarbij is het een kans om de acquisitie samen met de green campus te doen. Doordat het een industrie 

is die in ontwikkeling is en nog vele jaren zich zal moeten ontwikkelen is het verankeren van beleid op dit 

gebied een vereiste. Op de korte termijn kan je verder ontwikkelen en als gemeente optimaal faciliteren.  

 

Het signaal wordt afgegeven dat het voor veel ondernemers een ver van je bed show is. Dit komt mede 

omdat niet duidelijk is wat Bio Based/ Agro Food is en hoe ondernemers de samenhang met deze 

industrie kan maken. Dit is de eerste stap om te zorgen dat Steenbergen de hotspot wordt. Ondernemers 

hebben wel het gevoel dat BB/ Agro Food kansen biedt voor iedereen. Winkels zouden AgroFood 

producten kunnen aanbieden.  

Kennis en kunde in deze industrie is zeer belangrijk. Netwerken als Avans Biobased Tech en Rotterdam 

Biobased architectuur worden als voorbeeld aangereikt. 

 

Slotwoord 

De heer van der Geer geeft aan een prettige bijeenkomst gehad te hebben met veel nieuwe input die de 

gemeente kan gebruiken voor de herijking van het beleidsplan.  

Wethouder van den Bosch geeft aan blij te zijn met de grote opkomst en de beleving van de aanwezigen 

en geeft aan met de ondernemers de komende jaren de kansen voor Steenbergen te willen grijpen en 

benutten. 

Voorzitter de heer A. van Pelt sluit de vergadering. 

 

  

 


