
                             

Motie duurzaamheidspark 

De raad van de gemeente Steenbergen, in vergadering bij een op donderdag 10 november 2022 

Overwegende dat: 

In de tussenrapportage op bladzijde 48 de mogelijkheid wordt genoemd  voor een 

duurzaamheidspark in relatie tot circulaire economie te onderzoeken, inclusief het in kaart 

brengen van mogelijke locaties, voor 1 maart 2022 de volgende toelichting gegeven: 

“Bij het ontwikkelen van het nieuwe regionale bedrijventerrein wordt circulaire economie en 

duurzaamheid aan de voorkant meegenomen en geborgd.” 

Een duurzaamheidspark zoals aangegeven in het coalitieakkoord 2019-2022 van erg grote 

waarde kan zijn voor ons als gemeente. De bedrijven die bedoeld zijn om zich daar te vestigen 

niet uniek zijn op het gebied van duurzaamheid, maar door alle bedrijven bij elkaar te brengen 

wordt een unieke duurzaamheid boulevard gecreëerd waar mensen van uit de verre regio naar 

toe zouden willen gaan om hun leven te verduurzamen. 

Door alle bedrijven op loopafstand van elkaar te plaatsen benadruk je het duurzame karakter. 

Constaterende dat: 

• In het coalitieakkoord 2019-2022 op blz. 7 wordt aangeven “de mogelijkheid naar een 

locatie (duurzaamheidspark) binnen onze gemeente waar iedereen in de regio naar toe 

kan komen om alles te weten te komen over zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, 

financiering, subsidies, bouwplannen etc.  Wij stimuleren bestaande en acquireren 

nieuwe bedrijven, met een aanbod gericht op duurzaamheid om zich daar te vestigen.” 

• In het nieuwe coalitieakkoord dit duurzaamheidspark niet is opgenomen. 

Mede overwegende dat: 

• Er vanuit het coalitieakkoord 2019-2022 geen opdracht was gegeven dat de relatie van 

een duurzaamheidspark met circulaire economie onderzocht moest worden. 

• Door de toelichting in de tussenrapportage 2022: “Bij het ontwikkelen van het nieuwe 

regionale bedrijventerrein wordt circulaire economie en duurzaamheid aan de voorkant 

meegenomen en geborgd.” Wordt benadrukt niet begrepen is wat de opdracht was. 

• Er nooit besproken noch afgesproken is dat een duurzaamheidspark op een regionaal 

bedrijven terrein zou moeten landen. 

 

 

 



 

• Een duurzaamheidspark zoals beschreven in het coalitieakkoord 2019-2022 van grote 

waarde kan zijn voor onze gemeente Steenbergen, een grote waarde op het gebied van 

duurzaamheid, een grote waarde van het scheppen van goed en goed betaal werk, De 

gemeente Steenbergen op de kaart zal zetten als de duurzaamheidshotspot van de 

regio. 

Besluit: 
 

• Het college de opdracht te geven een duurzaamheidspark verder te ontwikkelen zoals 
beschreven in het coalitieakkoord 2019-2022 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Steenbergen, 10 november 2022 
 
Danker Kouwen                            Jeroen Weerdenburg 

 
Volkspartij                                      CDA Steenbergen 
  


