
Gezamenlijke bijeenkomst gemeenteraden 4 april 2017:

Thema: Excellente leefomgeving Cors Zijlmans en Edwin Melskens

belangrijk om elkaar te gunnen 
onderscheidend zijn I elkaar niet concurreren 
werk is cruciaal; de rest volgt

- ziekenhuis, scholen, inzet burgers
leefbare kernen: leefbaarheid in aantal kernen onder druk 
(openbaar) vervoer moet beter I faciliteren I belang van mobiliteit

- woningen in alle prijsklassen, voor alle leeftijdsgroepen 
veilige omgeving
spreiding leeftijdsgroepen over de wijken 
trots zijn op eigen omgeving
sommige zaken zijn in iedere kem noodzakelijk (bv supermarkt); sommige zaken 
kunnen we delen (bv zwembad, theater). Supermarkt in kleine kem kan alleen 
overleven als men daar ook zijn inkopen doet. Als inwoners naar Jumbo of AH rijden 
voor financieel voordeel, is kleine supermarkt ‘ten dode opgeschreven' 
regievoeren I afspraken maken gericht op toekomst
onderwijs I bedrijfsleven: afstemming. Onderwijs moet aanbod afstemmen met vraag 
uit het bedrijfsleven

- burgerparticipatie I sociale cohesie I er zijn voor elkaar
aansluiten bij de tijd (niet altijd teruggrijpen naar ‘vroeger was alles beter’) 
durf te denken in groei I durf risico’s te nemen

- van elkaar leren
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VERSLAG GESPREK I GESPREKSRAPPORT

Datum: 04042017
Plaats: Markiezenhof Bergen op Zoom

Aanwezig: raadsleden, collegeleden, ambtenaren en pers Brabantse Wal. 
Voorzitter: A. van der Weegen, wethouder Bergen op Zoom 
Secretaris: A.Baart, gemeentesecretaris Woensdrecht.

Onderwerp: Groepsgesprekken ten behoeve van de kennismaking van raadsleden met de visie op 
samenwerking van de 3 Brabantse Wal colleges ‘(Veer) krachtig samenwerken in de Brabantse Waľ. 
Specifiek ‘hoogwaardige recreatieve en toeristische voorzieningen’

Inleiding door de heer Van der Weegen:
In ‘hoogwaardige recreatieve en toeristische voorzieningen’ zien de 3 colleges kansen voor 
bezoekers, bewoners en bedrijven.
De Brabantse Wal is een aantrekkelijk gebied, er is veel, er gebeurt veel zoals de ontwikkeling van 
de toeristische poort/ VW; natuurpoorten; Streekorganisaties Brabantse Wal en Waterpoort; 
Landschappen van Allure; aanvraag geopark Unesco;

In 2017 ontwikkelen 3 gemeenten een integraal vrijetijdsprogramma Brabantse Wal op het gebied 
van toerisme, recreatie, evenementen (sport en cultuur). Kansenkaarten voor Woensdrecht en 
Steenbergen zijn klaar, voor Bergen op Zoom wordt deze nu gemaakt.
In 2019 willen we de Slag om de Schelde groots gedenken. De voorbereidingen zijn reeds gestart.

Opmerkingen uit de 4 gespreksrondes:
Uit toekomstgesprekken met inwoners van Bergen op Zoom is gebleken dat inwoners graag 
toeristen in de stad hebben, maar liever niet bij Vastenavond, Proefmei en dergelijke.
Organisatoren van die, en andere, evenementen willen wel graag toeristen! buitenstaanders 
aantrekken. We hebben ‘leiderschap’ nodig bij de voorlopers (ook bij de burgers).

Een tip was ook: We moeten meer doen om evenementen hier binnen te halen. Vergelijk wat Den 
Bosch doet. Nadrukkelijk stellen aanwezigen: 'Hier is dan wel de Brabantse Wal.’

Raadsleden pleiten ervoor om de bestaande evenementen uit te breiden. Bijvooreeld de West- 
Brabantse Waterlinie tot een geheel te smeden met schakels tussen Bergen op Zoom en 
Steenbergen. Ook combinaties en arrangementen voor het voetlicht te brengen, goed uit te werken 
en uit te dragen. Synergie: de Brabantse Wal moet gepromoot worden als 1 geheel, 1 gebied, 1 
consistente beleving.

Thema’s zijn natuur, geschiedenis, stad, fietsen, water, agrarische sector,........Deze bieden
diverse mogelijkheden die schakels kunnen vormen in een (gevarieerde) totaalbeleving. Denk ook 
aan educatieve aspecten. Het aanbod nu is te versnipperd. Coördineer, combineer, prioriteer en 
focus. Bijvoorbeeld: 1 wielerronde op de Brabantse Wal. Draag de diversiteit van het gebied uit.

Het totaalbeeld moet kloppen. De belofte I verwachting moet worden waargemaakt. Gemeenten 
moeten dat ook in de buitenruimte doortrekken. Zwerfafval en infrastructuur worden in dit kader 
expliciet genoemd als verbeterpunten. De ‘basis’ moet nog op orde. Toerisme en recreatie 
ontwikkelen met behoud van natuurwaarden, zorg voor de natuur, natuurbehoud hebben raadsleden 
expliciet genoemd. Dat vraagt integraal beleid.
Als vorbeeld: afstemming over de recreatieparken (kwaliteit, aantallen, ligging) over de Brabantse 
Wal is essentieel.

Daarbij hebben raadsleden aandacht gevraagd voor de constatering dat we nog weing zichtbaar 
zijn. Toeristen en recreanten moeten de Brabantse Wal kunnen vinden. Aanduidingen -langs 
invalswegen-, promotie, de Brabantse Wal moet beter, uitdragen door alle inwoners, we hebben



zaaknr. Z16.03874 doc.nr.2017.16718

goud in handen, ook adverteren en publiceren in bijvoorbeeld ANWB De Kampioen en te vinden 
zijn op internet. Nogmaals de basis moet eerst op orde zijn: arrangementen, hoogwaardige 
voorzieningen, buitenruimte, infrastructuur etc. De Brabantse Wal moet waannaken wat hij 
belooft.

Kijk ook verder dan de Brabantse Wal alleen. Onze omgeving heeft veel te bieden. Als de 
Brabantse Wal de uitvalsbasis voor andere uitstapjes (Antwerpen, Zeeland...) kan zijn, blijven 
mensen langer. Bied ook dat in arrangementen aan. Daarvoor zijn wel hoogwaardige 
voorzieningen nodig. Invalshoek is de Brabantse Wal te ontwikkelen tot uitvalsbasis in de top 5 
van toeristische regio’s in Nederland.

Als bedreiging zien raadsleden de kwaliteit van de (verblijfs)voorzieningen. Gemeenten moeten 
optreden tegen ‘oneigenlijk gebruik’ door immigrante werknemers. Voor hen zal voorzien worden 
in andere accommodaties dan bijvoorbeeld vakantieparken.
Over het algemeen streeft men hoogwaardige voorzieningen na. Anderen pleiten voor een 
diversiteit in prijs en aard van accommodaties. Belangrijk is de doelgroep(en) goed in beeld te 
brengen (Wie zijn ze? Waar bevinden ze zich?) en dan met focus te ontwikkelen.

Een aanwezige gaf aan dat de slag om de Schelde als kapstok gezien kan worden waar we andere 
evenementen, attracties, acitiviteiten aan kunnen verbinden. Het kan een metafoor zijn voor 
innovatie en verjonging.

Wat levert dit op voor eigen inwoners? Inwoners zien het grote potentieel niet. Het is een opdracht 
aan gemeenten de inwoners te verleiden de bijzondere locaties en evenementen op de Brabantse 
Wal te ontdekken, deel te nemen aan evenementen en het ‘goud'uit te dragen.

Van ondernemers mgen we ook wel wat verwachten. Geef voortrekkers de gelegenheid ook in het 
buitenland (beurzen) de Brabantse Wal te promoten. Het bedrijfsleven moet aan de ontwikkeling 
worden verbonden. Moet ook groter gaan denken, uitdragen en versterken. Toerisme en recreatie 
zijn economisch van belang. Het is essentieel dat de gemeenten beleid in het kader van ruimtelijke 
ordening vrijer laten ten einde ontwikkelingen mogelijk te maken.

Samen uitvoeren betekent een win-win situatie. Middelen derhalve in te zetten binnen de 
samenwerking. Bind ook het -toeristisch- onderwijs aan de regio (NHTV?). City branding zal 
regiobranding worden.

Als rol van de raden zien aanwezigen: Prioriteren, middelen ter beschikking stellen, ambassadeurs 
zijn.

paraaf verslaglegger : datum opstelling verslag : paraaf mede-aanwezigen :



Bijeenkomst drie gemeenteraden over Veerkrachtig Bestuur in de 
Brabantse Wal
Op 4 april 2017 in het Markiezenhof

De gesprekken aan de tafel bij burgemeester Frank Petter vonden plaats rondom het thema 
‘Natuur’. Dit op basis van het uitgangspunt van onze Visie op (veer-)krachtig bestuur in de 
Brabantse Wal dat die visie kansen biedt waar het gaat om het behoud van een uniek 
natuurlandschap.

Gekozen is voor een ‘muur-gesprek’ waarbij de gedachtewisseling werd gestart met het 
aangeven van associaties op het woord NATUUR op een flip-over.

De associaties en eventuele aanvullende opmerkingen zijn per groep weergegeven.

Groep 2 
Associaties:
- Water I Turfroute
- Zorgvuldig openstellen
- Enorme diversiteit benutten
- fietsen I wandelen
- Rust
- Unieke ruimte/water
- Inspiratiebron
- Genieten van pracht en praal, alleen en samen
- Wegen

In de aansluitende gesprekken kwam naar voren:
- beschermen of ontsluiten?
- een spanningsveld tussen ‘rust’ en ‘de verbinding met toersime’
- laat het (toerisme) niet te massaal worden
- hou de rust in de gaten
- stel natuur zorgvuldig open
- let goed op de balans op de weegschaal tussen natuur S toersime
- water is ook een essentieel onderdeel van de Brabantse Wal *(denk ook aan Waterpoort)
- er bestaan risico’s op aantasting van de natuur door dumping van drugsafval

Groep 1
Associaties:
- Grensoverschrijdend
- Waterparels
- Unieke watervogels
- Zout - Zoet
- Diversiteit van de Brabantse Wal
- Bescherming waarden
- Bosgebieden = beheer van het bosgebied
- Landbouw s geen natuur!
Versus
- Landbouw is wel natuur!

In de aansluitende gesprekken kwam naar voren:
- water wordt meteen ook geassocieerd met het begrip ‘natuur’
- diversiteit en verbindingen maken moet bovenaan staan
- Zorg voor verbinding binnen de Brabantse Wal met zijn water in Steenbergen, z’n cultuur in 

Bergen op Zoom en z’n groen in Woensdrecht
- hoe ‘vermarkten’ we de natuur
- marketing is nodig



- natuur kent geen provincie- of landsgrenzen (dus hou ook rekening met Zeeland en België)
- de Veluwe is niets vergeleken bij onze Brabantse Wal
- afwisselende landbouwgronden maakt het gebied ook schitterend 
Versus
- gooi het landbouwgebied niet op een hoop met natuur.

Groep 6 
Associaties:
- Toerisme
- Wandeltochten
- Uitzicht
- Open - besloten
- Polderlandschap - bieten
- Boswandeling om de hoek
- Hoog - laag
- Accenten

In de aansluitende gesprekken kwam naar voren:
- doe volop aan ‘branding’
- stel een gezamenlijke strategie op voor de Auvergnepolder en Ecologische verbindingszones
- Toerisme versus behoud van natuur
- Hoe gaan we het dumpen van drugsafval tegen?
- Trek samen als Brabantse Wal op om het unieke gebied meer bekend te maken
- Denk aan het benutten van evenementen als de vakantiebeurs
- zo dicht bij en toch zo anders
- richt je op hotspots (accenten)
- Bietenvelden zijn ook onderdeel van de natuur (diversiteit)
- benut de diversiteit
- Brabantse Wal: laat zien wat je te bieden hebt

Groep 5 
Associaties:
- Variatie (voor elk wat wils)
- Dynamisch diversiteit - onderhoud en behoud
- Beleving verblijf
- Weidsheid luchten (Hollandse luchten)
- Dijken S water
- Uniek landschap
- Zand en klei
- Vrijheid
- Klaprozen

In de aansluitende gesprekken kwam naar voren:
- leg de relatie tussen natuur- en cultuurhistorie
- gebruik de natuur om er in te verblijven
- de strijdigheid tussen natuurbehoud versus recreatie
- recreatie afgestemd op de eigenheid van het gebied
- maak het gebied openbaar daar waar het kan
- maak gecontroleerd gebruik van delen van ons natuurgebied
- maak door het overal in de Brabantse Wal uitnutten van klaprozen de onderlinge verbinding
- let op het eigenaarschap. De natuur is van ons allemaal! We hebben dus ook allemaal onze 

verantwoordelijkheid voor behoud en onderhoud

Aantekeningen gemaakt op 4 april 2016 door: 
John van den Hof 
Gemeente Steenbergen



Aantekeningen subgroep Bestuurskracht: Ruud van den Belt en Theo Wingens

1. Bestuurskracht: trost op! als raad uitstralen

2. Geen structuur is dat ook geen afspraken? Nee!

3. Resultaten centraal: afspraken en structuren daarvan af te leiden.

4. Eigen identiteit bewaren én als Brabantse Wal bestuurskracht: meer invloed

5. Diversiteit van de 3 gemeenten is een kracht: diversiteit in problemen, als qua voorzieningen en kwaliteiten

6. Vuist maken, stem krijgen

7. 75 jaar bevrijding is belangrijke drager

8. Gezamenlijke lobby

9. Gezamenlijk gezicht (o.a. logo)

10. Gezamenlijke uitvoering ook om geld te besparen

11. Raden moeten elkaar meer kennen en herkennen

12. Vanuit een gezamenlijke identiteit zoeken naar gezamenlijke oplossingen

13. We hebben goud in handen, moeten wel commitment aangaan

14. Ruimte geven en daardoor vertrouwen opbouwen

15. Structuren zijn een middel om de samenwerkingsresultaten te faciliteren en te bereiken

16. Bestuurskracht is het gemeenschappelijke belang boven het individuele belang te stellen: over grenzen 
heen kijken

Bijeenkomst drie gemeenteraden over Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal
Op 4 april 2017 in het Markiezenhof



Aantekeningen subgroep Dansen door de schalen: Steven Adriaansen en Thijs de Jongh

Samenvatting:
» Draagvlak voor BW als kleinste schaal van samenwerking 
» Principes van Dansen in de schalen worden onderschreven

Bijeenkomst drie gemeenteraden over Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal
Op 4 april 2017 in het Markiezenhof

1. BW is kleinste niveau
2. Couleur Locale blijft belangrijk
3. Focus op BW open ^ anderen
4. Probeer zo mogelijk tot 1 standpunt te komen
5. Zorg voor krachtiger BW
6. Aanhaking bedrijven
7. Respecteer eikaars ‘pareltjes’ en agree to disagree
8. Ben ambassadeur van BW
9. Branding BW
10. Haak onderwijs aan
11. Alliantie zoeken
12. Eindigt niet met grenzen BW: doorkijk
13. Bijv omgevingsvisie BW + Tholen
14. Oppassen om doelgericht te blijven
15. Niet vrijblijvend BW
16. Basis is BW

a. In de dansende schalen
b. In ieder geval 4 thema’s

17. Raden aan de voorkant betrekken
18. Probeer zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken ook in de overige schalen
19. Uitvoeringsagenda hieraan linken
20. Geef ruimte
21. Steek tijd om elkaar verder te ontdekken
22. “met de BW gaan we op vakantie’’
23. Kunst op zo’n klein mogelijke schaal te werken: hoe groter hoe lastiger
24. Zorg ervoor dat identiteit aandacht blijft krijgen
25. Betrokkenheid burgeres + raden
26. BW eigen identiteit versterken
27. BW leiderschap daarin uitstralen
28. Identiteits ook samenwerken
29. Nadere synchronisatie
30. Trek continu met z’n drieën op: meer dan de 4 thema's?
31. D.U.S.^BW + Tholen...
32. Puur S eenheid ^ grote opgave
33. Hoe voorkom je dat door de vele samenwerkingsverbanden het overzicht kwijtraakt?
34. Verschillende verbanden strijdige belangen
35. Kijk naar grootte en diversiteit
36. BW “thuishaven”
37. BW ^ profilering krachtig bestuur regio
38. Aandacht voor gelijkwaardigheid
39. Aandacht/uitdaging voor scholen: naar binnentrekken
40. Belendende gemeenten vragen aandacht
41. Agree to disagree: aandacht voor gezamenlijke uitstraling



Bijeenkomst drie gemeenteraden over Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal

Aantekeningen subgroep Duurzame (economische) ontwikkeling: Hans de Waal en Stan Schenk

Groepl

1. Recreatie S toerisme als pijler verwacht, lijkt nu te worden onderschat
2. Zou vrije tijdseconomie willen noemen, is breder en wordt belangrijker met de vergrijzing van de bevolking
3. Toerisme Ã recreatie is ook belangrijk gezien onze positie tussen Rotterdam en Antwerpen
4. Biobased mag een duidelijker ambitie krijgen: tot de top van Nederland gaan behoren
5. Investeer in jongeren, juist om mensen hier te houden/krijgen. Onderwijs inrichten op economische hotspots
6. Jongeren mogen elders gaan studeren als wij maar mensen zich laten terugvestigen op BW
7. Zorgen dat mensen terugkomen is zorgen voor werkgelegenheid van hoger niveau
8. MTS is in Woensdrecht
9. Denk aan bedrijfsopleidingen van Suiker Unie en maintenance
10. Met Canada uitwisseling op biobased mogelijk maken
11. Zuid Limburg is ook actief op biobased en heeft geen opleiding: halen van Duitse universiteiten
12. Belangrijk om op de drie pijlers in samenhang en in gezamenlijkheid te werken t.o.v. Rotterdam en 

Antwerpen. Zo kunnen we logistieke hotspot zijn voor biobased en maintenance
13. Turbines van windmolens is dezelfde als die voor turbines van vliegtuigen
14. Ook andere gemeenten doen aan logistiek: waar zijn wij uniek in?
15. Logistiek beter definiëren: alleen met toegevoegde waarde, niet alleen maar dozen verplaatsen. Past 

biobased en duurzaam bij.
16. Roosendaal krijgt personeel niet geworven
17. Belangrijk om logistiek verder uit te werken: denk aan Rijn-Scheldekanaal en havens: kijk specifiek naar 

value added logistics
18. Logistiek is minder belangrijk dan de andere 2 pijlers
19. Ook in Roosendaal en Moerdijk houdt de groei een keer op.
20. Qua werkgelegenheid zorgen voor diversiteit
21. Logistiek is prima pijler maar wel specifieker omschrijven
22. Logistiek koppelen aan biobased en maintenance
23. Logistiek moet ook passen bij de schaal van de gemeente(n)

Groep 2

1. Werk is niet gebonden aan gemeentegrenzen: gezamenlijke verantwoordelijkheid bij verdwijnen en voor het 
creëren van werkgelegenheid

2. Kleine gemeente kan geen grootschalige bedrijven aantrekken: samen kan dat wel of kunnen we elkaar wat 
gunnen

3. Wonen al tientallen járen naast elkaar: wat wordt nu nieuw in de samenwerking
4. Ambtenaren gunnen elkaar onderling niet de bedrijven
5. Valt wel mee; er is veel onderling contact tussen ambtenaren
6. Waar zit nu het verschil in de samenwerking? We moeten samen een plan hebben om bedrijven zich te 

laten vestigen op de BW
7. Waarom niet samen investeren in scholing en bijvoorbeeld een universiteit zich hier laten vestigen: dat is 

werken aan ontwikkeling
8. Doen we acquisitie nu gezamenlijk of niet?
9. Hangt er van af. Bijvoorbeeld groot bedrijf (M 5000 m2) wilde zich vestigen, maar kon niet in Wdt. Met BoZ 

gaan praten en heeft zich inderdaad gevestigd
10. Eerste reactie in de raad van Wdt was negatief
11. Ook tussen Rsd en BoZ is nog concurrentie
12. Gaat om cultuur en minder om structuren
13. Hebben als besturen daarin de afgelopen járen al hele stappen gemaakt
14. Duurzaam heeft ook betrekking op mobiliteit. Moet goed worden geregeld, goede infastructuur



15. Internet en voorzieningen zijn belangrijk
16. Banen bieden aan jongeren
17. Hogescholen zouden goed passen: kijk naar initiatief van de Suiker Unie
18. Biobased staat nog in de kinderschoenen
19. Blijven kleine initiatieven van ‘1000 liter’ bedrijven
20. Bang dat biobased een hype zal blijken te zijn
21. Biobased vraagt grondstoffen: relatie met logistiek over water
22. Toerisme en recreatie als economische pijler benoemen
23. Naam Brabantse Wal nog sterker uitdragen
24. Hoe kunnen we aan toerisme en recreatie verdienen?
25. Als gemeenten hetzelfde beleid voeren bijv regels omtrent campings
26. Kijken wat op welke plek gewenst is. Bijv maneges op zandgrond. Niet forceren, maar kijken wat er is.
27. Voor raadsleden zijn discussies over bijv verdelen van woningbouw niet zichtbaar
28. In de praktijk hebben we met woningbouw niet zo veel last van elkaar
29. Nu economie weer aantrekt belangrijke om hier in samen te werken
30. Informele lobby agenda goed op orde brengen: zorgen dat we allemaal hetzelfde verhaal vertellen.

Groep 3

1. Logistiek en maintenance zijn belangrijke economische pijlers. Gezamenlijk in optrekken om dat ook vol te 
houden

2. Biobased is toekomst, moeilijkste concreet te maken. Vraag of het belangrijk wordt. Mogelijk een relatie met 
onderwijs

3. Toerisme toevoegen als vierde pijler
4. Duurzaam is belangrijk bij alle pijlers: garantie voor de toekomst
5. AFC moet nu van de grond gaan komen
6. Biobased ook te betrekken bij duurzame woningbouw?
7. We moeten elkaar versterken
8. Waar onderscheiden we ons in t.o.v. Nederland?
9. Duurzaam =geen gasleidingen meer in nieuwbouw. Met één mond spreken. Zou als pilot wel kunnen
10. Op de Brabantse wal kan geen gebruik worden gemaakt van warmtepompen i.v.m. drinkwatervoorziening
11. Isolatie en zonnepanelen kunnen prima en warmte pompen in kleigebied
12. Natuur koppelen met toerisme en biobased zoals bij de Mozes(?)brug
13. Maintenance gerelateerd bedrijven komen vanzelf
14. Logistiek koppelen aan Antwerpen
15. Logistiek gaat naar Moerdijk is in RWB verband afgesproken
16. Logistiek = dozen = lage werkgelegenheid
17. Roosendaal kan mensen niet vinden, ook niet in de Brabantse Wal. Komen nu van buiten NL.
18. Nederlanders zijn over het algemeen beter opgeleid
19. Volgens WVS hebben we toch een redelijk percentage laagopgeleiden
20. Eigen kweekvijvers organiseren door geven door scholing = menselijke duurzaamheid
21. Kijk naar de bedrijfsscholen
22. Vakmensen vinden wordt steeds meer een probleemschool Lage Meeren is er niet gekomen: gemiste kans
23. Praat eens met de Roosevelt academie
24. Streven naar hogeschoool in de Brabantse Wal, Roosendaal heeft nu Avans
25. Wij moeten aangeven welke vraag aan opleidingen we hebben.
26. Gericht beleid voeren want je hebt mensen niet meteen opgeleid.

Groep 4

1. Logistiek is korte termijn: trend is naar lokale produktie, daardoor (mondiaal) minder transport
2. Logistiek nu nog een van de grootste sectoren: dilemma
3. Recreatie en toerisme wordt als 4 de pijler gemist
4. Biobased vind iedereen vaag; wat is het en wat levert het op? Is gericht op de toekomst, hebben burgers 

geen beeld bij. Waar staan we over 40 jaar?



5. 3d printen en gebruik van nieuwe materialen, gaat om biobased
6. Wat het oplevert is niet duidelijk. Maar veel bedrijven investeren hier in. Kunnen het ons niet veroorloven 

niet mee te doen.
7. We moeten werken aan infrastructuur en woningbouw
8. Vierde pijler is werk gericht op de menselijke maat zoals zorg en toerisme. Is werk dat niet wordt 

weggeautomatiseerd. De kenniswerker gaat verdwijnen en daarmee ook economisch draagvlak.
9. Vroeger was BoZ een maakstad: nu naar een vermaakstad


