
H l l i l P I l I 
1200952 Reg, 

1 
KoQie aan: 3Qie 

(Vertrouwelijk 

f G ^ T s T Ê É N B E R G E N 

Gemeente Steenbergen 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 

1 5 F E B 2012 

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Betreft 

2012-0167 
Reactie DB n.a.v. zienswijze 
gemeente Steenbergen 
Nota van Antwoord 

Datum 
Contactpersoon 
Telefoonnummer 
E-mail 

13 februari 2012 
W. Smulders 
(076)-502 72 00 
wijnand.smulders@west-brabant.eu 

Bijlage 

Geacht college, 

U heeft tot 20 januari de mogelijkheid gekregen om te reageren op de reactie van het Dagelijks 
Bestuur naar aanleiding van de door uw raad opgestelde zienswijze over de concept 
Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020). Uw gemeente heeft van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt en een bericht verzonden naar het Dagelijks Bestuur. Wij hebben uw reactie 
en die van de overige gemeenten ter informatie opgenomen in een nota van antwoord (bijlage). 
In dit schrijven willen wij u informeren over de afweging die wij hebben gemaakt om uw 
"tweede" zienswijze al dan niet op te nemen in het Visiedeel en/of het Uitvoeringsprogramma 
van de Strategische Agenda. 

De gemeenteraad van Steenbergen kan zich in grote lijnen herkennen in de reactie van Regio 
West-Brabant. Echter het standpunt met betrekking tot de verkeersontsluiting van Dinteloord 
wordt zeer betreurd. Hoewel de overlast zeker lokaal ervaren wordt ligt de oorzaak toch veeleer 
in de structuur van het gebied, deels gelegen op gebied van een buurgemeente. Het is te 
simpel om de problemen omtrent deze ontsluiting als een lokaal probleem te duiden het betreft 
eerder een regionaal probleem. 

Wij herkennen de door u geschetste problematiek, maar wij zijn van mening dat de impact en 
de omvang van de door u geschetste verkeersproblematiek geen strategisch karakter heeft en 
meer een lokale dan wel een bovenlokale aangelegenheid is. 
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Wij gaan er vanuit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd en dat u in staat bent om uw 
raad te informeren over de behandeling van de ingediende zienswijze. Wij gaan er vanuit dat 
uw zienswijze adequaat is meegenomen in het Visiedeel en/of in het Uitvoeringsprogramma. 

Met vriendelijke groet, 
Dagelijks Bestuur Regio West-Brabant 

Q 
P.A.C.M. van der Velden 
Voorzitter 

ir. M.L.T. Dircks 
Secretaris 
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Reactie op Strategische Agenda West-Brabant 2012 -2020 d.d. 27 januari, zoals door Dagelijks Bestuur is vastgestel in haar vergadering van 27 januari j.l. 

Dit document is een samenstelling van alle ontvangen reacties (tweede termijn) van de gemeenteraden naar aanleiding van de antwoorden die door het Algemeen Bestuur zijn geformeerd in 
de eerste termijn. In oktober zijn ook de reacties vanuit de andere externe partners verkregen en worden meegenomen in de totstandkoming van de definitieve Strategische Agenda West-
Brabant 2012 - 2020. In dit document is het gemotiveerde besluit van het Dagelijks Bestuur Regio West-Brabant opgenomen om aan te geven waarom een reactie vanuit de gemeenteraden 
in de tweede termijn is overgenomen of niet. 

1. Vele gemeenten en externe partijen hebben de moeite genomen om onderbouwde zienswijzen in te dienen. Daarvoor willen we allereerst iedereen bedanken. In onderstaand 
document staan de ontvangen zienswijzen opgesomd met in de laatste kolom de reactie van het Dagelijks Bestuur op de zienswijzen. 

Gemeente zienswijze Voorstel: antwoord Dagelijks Bestuur 

Alphen-Chaam 1. Kennis te nemen van de reactie van het Dagelijks Bestuur van de GR Regio West-Brabant op de 
door de gemeenteraad van Aphen-Chaam ingediende zienswijze; 
2. IN te stemmen met de concept-Strategische Agenda, waarbij de zorg over de uitvoerbaarheid 
van alle ambities in het licht van beperkte ambtelijke capaciteit onder de aandacht wordt gebracht 
van het Algemeen Bestuur. 

1. tkn; 

2. wij zullen het ambitieniveau afstemmen op de beschikbare 
financiële middelen en ambtelijke capaciteit. 

Baarle-
Nassau 
Bergen op 
Zoom 

Zienswijze vanuit de gemeenteraad: 
Bij het opstellen van het hierboven bedoelde uitvoeringsprogramma de gemeenteraden te 
betrekken in het kader van hun kaderstellende rol, en deze betrokkenheid te verankeren in 
het besluitvormingsproces van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Regio West-Brabant; 
De gemeenteraden en colleges van de andere 18 gemeenten in de West-Brabantse 
samenwerking van deze motie in kennis te stellen; 

Het Concept Uitvoeringsprogramma wat naar verwachting voor de 
eerste jaarschijf 2012 eind april beschikbaar is, levert inzicht in de 
bijdragen van de diverse partners en de prioritering. Dit zal aan de 
colleges toegezonden worden in lijn van de werkafspraken die de 
RWB met de colleges gemaakt heeft. Het college bepaalt dan 
vervolgens op welke wijze zij de raad hierbij betrekken wil. 

Breda Motie gemeente Breda: 
Constaterende dat: 
De voorstellen tot wijzigingen van de Bredase Gemeenteraad met betrekking tot het regionale 
grondbeleid voor bedrijventerreinen, de opslag van kernafval en de betrokkenheid van de raden bij 
het opstellen van de prioritering van de uitvoeringsagenda, niet of onvoldoende in de Strategische 
Agenda zijn verwerkt. 

Draagt het college op: 
- zich in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant in te spannen om 
de Bredase voorstellen en zienswijzen met betrekking tot met name: 
1. het regionale grondbeleid voor bedrijventerreinen; 
2. de opslag van kernafval; 

1. Wij onderschrijven het belang van regionale afspraken op het 
gebied van grondprijsbeleid, verevening en beheersafspraken voor 
bedrijventerreinen en kantoren, echter wij zijn van mening dat 
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3. de betrokkenheid van de gemeenteraden bij het opstellen van de prioritering van de 
uitvoeringsagenda 

welke vooralsnog onvoldoende of niet verwerkt zijn in het concept visiedeel van de 
Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020, alsnog in de definitieve versie van het 
Visiedeel opgenomen te krijgen. 
4. de Raad proactief te informeren over de resultaten van deze inspanningen. 

deze afspraken in lijn van de eerder opgestelde Ruimtelijke Visie 
gemaakt zullen moeten worden. Hiervoor willen we u dan ook 
verwijzen naar de daarvoor beschikbare bestuurscommissie. 

2. Wij zijn het met u eens dat de discussie omtrent de opslag van 
het kernafval op of onder het grondgebied van de regio West-
Brabant gevoerd zal moeten gaan worden. Wij zijn van mening dat 
de Strategische Agenda West-Brabant niet het geijkte Strategische 
platform is waarlangs deze discussie plaats zal moeten gaan 
vinden. Separaat aan de totstandkoming van de Strategische 
Agenda West-Brabant kan dit onderwerp op regionale schaal 
worden besproken. 

3 en 4. We onderschrijven de prioritering binnen het 
uitvoeringsprogramma. We zullen de passende aandacht geven 
aan het komen tot een realistische priotering binnen het 
Uitvoeringsprogramma. We zullen u te zijner tijd via de 
gebruikelijk kanalen van de ontwikkelingen op de hoogte stellen. 

Drimmelen De gemeente Drimmelen is van mening dat haar zienswijze adequaat is meegenomen in het thans 
voorliggende Visiedeel. 

Het stemt ons positief kennis te kunnen nemen dat u van mening 
bent dat we op een passende manier invulling hebben gegeven 
aan uw eerder ingediende zienswijze. 

Etten-Leur In de reactie vanuit Etten-Leur wordt aangegeven dat een aantal van de voorstellen niet of 
onvoldoende zijn verwerkt: 

1. Opslag kernafval 

In de zienswijze heeft de gemeenteraad voorgesteld in de Strategische Agenda 2012-2020 op te 
nemen dat geen opslag van kernafval op of onder het grondgebied van de regio West-Brabant zal 
worden toegestaan. Uw reactie hierop is om vooralsnog afwachtend te zijn en pas bij de (landelijke) 
politieke discussie hieromtrent een standpunt te bepalen. Wij pleiten er echter voor om hierin niet 
passief te zijn en reeds nu, in navolging van de provincie Noord-Brabant, een duidelijk standpunt te 
bepalen. Wij verwijzen hierbij naar de motie, betreffende dit onderwerp, die op 22 december door 
de gemeenteraad van Breda unaniem is aangenomen. 

1. Wij zijn het met u eens dat de discussie omtrent de opslag van 
het kernafval op of onder het grondgebied van de regio West-
Brabant gevoerd zal moeten gaan worden. Wij zijn van mening dat 
de Strategische Agenda West-Brabant niet het geijkte Strategische 
platform is waarlangs deze discussie plaats zal moeten gaan 
vinden. Separaat aan de totstandkoming van de Strategische 
Agenda West-Brabant kan dit onderwerp op regionale schaal 
worden besproken. 
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2. Samenwerking kunst, cultuur en sport 

in uw reactie geeft u aan dat het belang van kunst en cultuur voldoende benoemd is in onder het 
hoofdstuk randvoorwaarden. Wij kunnen ons in deze opmerking echter niet vinden. Samenwerking 
op het gebied van kunst, cultuur en sport kan een impuls geven voor de economie en de sociale 
cohesie in onze regio. Door samenwerking tussen schouwburgen, centra voor de kunsten, 
bibliotheken, cultuureducatie marktplaatsen, etc. is het mogelijk de kwaliteit, in het licht bezien van 
de bezuinigingen, binnen de regio te behouden. Ook op sportgebied kan door samenwerking een 
hogere toegevoegde waarde worden bereikt. Wij pleiten ervoor de hiervoor genoemde 
samenwerking nadrukkelijk een plaats te geven in het uitvoeringsprogramma. Wij gaan er hierbij 
van uit dat initiatieven worden gestimuleerd en waar nodig gefaciliteerd. 

3. Grondbeleid 

U geeft in uw reactie aan dat in de ruimtelijke visie van RWB voldoende aandacht besteed is aan het 
grondbeleid. De gemeenteraad vindt goede en eenduidige afspraken tussen gemeenten onderling 
van dermate groot belang dat zij er voor pleit om regionale en interregionale samenwerking op het 
gebied van de ontwikkeling van bedrijventerreinen als ambitie te benadrukken en verder uit te 
werken. Om een goede samenwerking te bereiken en om onnodige concurrentie tussen gemeenten 
te voorkomen, is het van belang om op basis van de nieuwe Wro de mogelijkheden te onderzoeken 
van het invoeren van een regionaal grondprijsbeleid, regionale verevening en regionale 
beheersafspraken voor bedrijventerreinen en kantoren. Om een goede samenwerking en een balans 
tussen economie, sociaal maatschappelijk en ecologie te bereiken, moet onnodige concurrentie 
tussen gemeenten worden voorkomen. Wij verwijzen hierbij naar de motie, betreffende dit 
onderwerp, die op 22 december door de gemeenteraad van Breda unaniem is aangenomen. 

4. Openbaar vervoer 

Wij pleiten ervoor om het gestelde over het openbaar vervoer nader uit te werken. In de visie 
benoemt u de verbinding Rotterdam-België en de spoorlijn Breda-Utrecht. Er moet echter een 
duidelijke ambitie op het gebied van openbaar vervoer worden uitgewerkt. Het moet hierbij niet 
alleen gaan om vraaggericht openbaar vervoer, maar ook over aanbodgericht openbaar vervoer. 
Werkgelegenheid wordt immers zoals u terecht stelt in de Strategische Agenda, niet alleen meer 
gevonden in de gemeente waar men woont, maar bevindt zich vaak op enige afstand. Om de 
bereikbaarheid te vergroten en te verduurzamen is een goed netwerk van openbaar vervoer 
onontbeerlijk. 
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2. Wij hebben kennis genomen van de door u opgestelde 
zienswijze met betrekking tot kunst, cultuur en sport. Wij zijn van 
mening dat deze speerpunten momenteel in relatie met de 
bestuursopdracht (Communicatie en Lobby PR) voldoende 
terugkomen in de Strategische Agenda West-Brabant. Indien in de 
toekomst blijkt dat deze thema's vanwege de dan actuele 
ontwikkelingen nadrukkelijker terug zouden moeten komen in de 
Strategische Agenda zal hierop een wijziging plaatsvinden. 

3. Wij onderschrijven het belang van regionale afspraken op het 
gebied van grondprijsbeleid, verevening en beheersafspraken voor 
bedrijventerreinen en kantoren, echter wij zijn van mening dat 
deze afspraken in lijn van de eerder opgestelde Ruimtelijke Visie 
gemaakt zullen moeten worden. Hiervoor willen we u dan ook 
verwijzen naar de daarvoor beschikbare bestuurscommissie. 

4. Wij zijn het met u eens dat er een concretere uitwerking in de 
visie (Uitvoeringsdeel) over het openbaar vervoer opgenomen 
dient te worden. Daar dit niet op korte termijn mogelijk is, willen 
we dit als doel opnemen. 
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Geertruidenberg 

Halderberge In uw reactie op de ingebrachte zienswijze kunnen wij ons vinden en willen daarmee instemmen. Het stemt ons positief kennis te kunnen nemen dat u van mening 
bent dat we op een passende manier invulling hebben gegeven 
aan uw eerder ingediende zienswijze. 

Moerdijk Wat ons betreft bestaat er geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. OP basis 
van het door het Algemeen Bestuur op 9 december 2011 vastgestelde concept visiedeel van de 
Strategische Agenda hebben wij, in overleg met de commissie Bestuur en Middelen, besloten in te 
kunnen stemmen met het voornoemde document. 

Wel vragen wij aandacht voor het uitvoeringsprogramma. Voor ons is op dit moment onduidelijk op 
welke wijze de prioritering en tijdslijn voor de projecten tot stand komt. Wij verzoeken u om de 
colleges te informeren op welke wijze de gemeenten bij dit proces betrokken worden. De commissie 
Bestuur en Middelen van Moerdijk pleit er nogmaals voor dat ook het concept-
uitvoeringsprogramma aan de gemeenteraden ter beoordeling wordt voorgelegd. 

Aan de opzet van het Uitvoeringsprogramma wordt op dit moment 
in samenwerking met de externe partners gewerkt. Planning is om 
de gemeenten via de Bestuurscommissies eind maart over dit 
Concept Uitvoeringsprogramma te informeren. 

We onderschrijven de prioritering en de tijdslijn binnen het 
uitvoeringsprogramma. We zullen de passende aandacht geven 
aan het komen tot een realistische priotering en tijdslijn binnen 
het Uitvoeringsprogramma. We zullen u te zijner tijd via de 
gebruikelijke kanalen van de ontwikkelingen op de hoogte stellen. 

Oosterhout De gemeente Oosterhout heeft aangegeven een reactie te missen op de prioritering binnen het 
concept-uitvoeringsprogramma. De Oosterhoutse gemeenteraad stelt voor om een prioriteringslijst 
van drie projecten per thema (economie, ecologie en sociaal-maatschappelijk) op te stellen. De 
Oosterhoutse gemeenteraad zou hier graag een passende reactie op willen ontvangen. 

We onderschrijven de prioritering binnen het 
uitvoeringsprogramma. Momenteel is het nog te prematuur om 
per thema een "top drie" prioriteringslijst samen te stellen. Op 
termijn zal een dergelijke prioritering per thema worden 
opgesteld. 

Roosendaal Het college van Roosendaal stuurt u deze reactie alvast onder voorbehoud van goedkeuring door de 
gemeenteraad. 
We nemen met instemming kennis van het feit dat de opmerkingen een plaats hebben gekregen in 
het Visiedeel van de Strategische Agenda of dat zullen gaan krijgen in het voorjaar van 2012 vast te 
stellen Uitvoeringsprogramma. 

Conform het gestelde in de motie vraagt de gemeenteraad: 
in de voorliggende Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 een top 5 
prioriteitsprojecten te benoemen per thema: economie, ecologie, sociaal-maatschappelijk; 
deze top 5 projecten worden per thema in de Agenda opgesomd en nader geconcretiseerd 
in het Uitvoeringsprogramma; 

In de opzet van de Strategische Agenda is door het Algemeen 
Bestuur gekozen om in het Visiedeel, dat nu ter vaststelling 
voorligt, de "stip aan de horizon" te formuleren. In het 
Uitvoeringsprogramma, waaraan op dit moment gewerkt wordt, 
zal de prioritering en daarbij behorende activiteiten aangegeven 
zijn. Deze zal de naar verwachting voor mei met u en de externe 
partners besproken kunnen gaan worden. 
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de gemeenteraden worden, in kaderstellende zin, bij zowel de prioriteitsstelling als ook bij de 
vaststelling van het Uitvoeringsprogramma in positie gebracht. 

Rucphen De raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen van gemeente Rucphen heeft gisteravond (26 
januari) ingestemd met de reactie van het dagelijks bestuur van Regio West-Brabant op de 
zienswijze van onze gemeenteraad in het kader van de Strategische Agenda West-Brabant 2012-
2020. Op 9 februari a.s. zal ook de gemeenteraad zich nog formeel uitspreken. 

Het stemt ons positief kennis te kunnen nemen dat u van mening 
bent dat we op een passende manier invulling hebben gegeven 
aan uw eerder ingediende zienswijze. 

Steenbergen In grote lijnen herkent de raad van Steenbergen zich in uw reactie. Echter uw standpunt met 
betrekking tot de verkeersontsluiting van Dinteloord wordt zeer betreurd. Hoewel de overlast zeker 
lokaal ervaren wordt ligt de oorzaak toch veeleer in de structuur van het gebied, deels gelegen op 
gebied van een buurgemeente. Het is te simpel om de problemen omtrent deze ontsluiting als een 
lokaal probleem te duiden het betreft eerder een regionaal probleem. 

Wij herkennen de door u geschetste problematiek, maar wij zijn 
van mening dat de impact en de omvang van de door u geschetste 
verkeersproblematiek geen strategisch karakter heeft en meer een 
lokale dan wel een bovenlokale aangelegenheid is. 

Tholen - -

Werkendam + 
Woudrichem 
+ Aalburg 

In grote lijnen kunnen de drie colleges instemmen met de aanpassingen in het Concept-Visiedeel. 
Wel vraagt men om na te gaan of de onderwerpen cultuurhistorie, landschappelijke kwaliteiten en 
agrarisch gebied, als belangrijk dragers van het landschap en dus ruimtelijke kwaliteit van het Land 
van Heusden en Altena, in het visiedeel nog een plaats kunnen krijgen. 

Voorgesteld wordt om op blz 11 de volgende teksttoevoeging te 
plaatsen. Na " toe te voegen", "Cultuurhistorische, 
landschappelijke en agrararische kwaliteiten van bijvoorbeeld een 
gebied als het Land van Heusden en Altena, kunnen hierdoor een 
impuls krijgen. Dit geldt uiteraard ook voor de andere gebieden 
langs de West-Brabantse waterrand." 

Woensdrecht Allereerst zijn wij verheugd dat u naar aanleiding van de ingediende zienswijzen de Agenda op een 
groot aantal punten heeft gewijzigd en op die wijze onze inbreng heeft gehonoreerd. 

Wij zijn van mening dat in de Agenda op dit moment geen heldere prioriteiten zijn opgenomen en 
dat gelet op de financiële omstandigheden er heldere keuzes gemaakt dienen te worden ten aanzien 
van de aan te brengen focus. Het uitvoeringsprogramma en de financiële paragraaf zijn volgend aan 
de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020. 

Wij zijn van mening dat per thema een top 5 prioriteitprojecten de benoemde strategie in de 
Strategische Agenda concretiseert en daarom alsnog opgenomen dient te worden in het visiedeel. 

Bovendien dienen de gemeenteraden in de positie te worden gebracht daarmee te kunnen bepalen 
welke strategische projecten met voorrang ter hand dienen te worden genomen. 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u om alsnog in het visiedeel van de Strategische Agenda 
West-Brabant 2012-2020 voor de thema's economie, ecologie en sociaal-maatschappelijk per thema 
een top 5 prioriteitprojecten op te nemen en deze nader te concretiseren in het 

Uitvoeringsprogramma en een financiële paragraaf. Daarnaast verzoeken wij u de gemeenteraden in 
kaderstellende zin in positie te brengen door deze zowel in prioritering als ook het 
Uitvoeringsprogramma in de gelegenheid te stellen zienswijzen kenbaar te maken. 

In de opzet van de Strategische Agenda is door het Algemeen 
Bestuur gekozen om in het Visiedeel, dat nu ter vaststelling 
voorligt, de "stip aan de horizon" te formuleren. In het 
Uitvoeringsprogramma, waaraan op dit moment gewerkt wordt, 
zal de prioritering en daarbij behorende activiteiten aangegeven 
zijn. Deze zal de naar verwachting voor mei met u en de externe 
partners besproken kunnen gaan worden. 
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Zundert De vertegenwoordigers van de fracties hebben in deze vergadering aangegeven zich te kunnen 
vinden in de door uw bestuur geformuleerde reacties op de zienswijzen en de daaruit voortvloeiende 
wijzigingen van het Visiedeel. Wel is door de gemeenteraad nogmaals aandacht gevraagd voor een 
realistische prioritering in het Uitvoeringsprogramma en wordt verzocht betrokkenheid van de 
gemeenteraden bij het verdere traject in acht te nemen. 

We onderschrijven de prioritering binnen het 
uitvoeringsprogramma. We zullen de passende aandacht geven 
aan het komen tot een realistische priotering binnen het 
Uitvoeringsprogramma. De gemeenteraden zullen in het 
vervolgproces nauw worden betrokken bij de voortgang van de 
uitvoering van de Strategische Agenda West-Brabant. 
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