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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Actualisering Uitvoeringsprogramma 2015-2020 behorende bij de Strategische Agenda voor West-
Brabant 

Steenbergen; 3 maart 2015 

Aan de Raad, 

Het DB van de Regio West-Brabant heeft ons college op 16 februari jl. een 3-tal stukken aangeboden die 
kunnen dienen voor de gedachtevorming binnen onze gemeente over het concept Actualisatie 
Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda West-Brabant 2015-2020. Zoals u weet hebben alle 
gemeenten een zienswijze kunnen indienen op de notitie Kaders Actualisering, die u eind september 
2014 is toegezonden. De Stuurgroep Actualisering van de regio heeft zich gebogen over de mogelijke 
reacties op die zienswijzen. Deze treft u als bijlage behorende bij deze raadsmededeling hierbij aan. 
De Stuurgroep heeft tevens een eerste concept Actualisatie Uitvoeringsprogramma 2015-2020 
opgeleverd ter beoordeling door de gemeenten. Het ligt in de bedoeling van het dagelijks bestuur van de 
Regio West Brabant dit concept tijdens een netwerkbijeenkomst op 17 maart a.s. te bespreken met de 
colleges van alle deelnemende gemeenten. Dit om na te gaan of de Stuurgroep Actualisering op 
draagvlak bij de gemeenten kan rekenen en vandaar uit verder kan werken. 

Uw raad heeft op voorstel van ons college bij besluit van 29 januari 2015 besloten als zienswijze op de 
notitie Kaders Actualisering het volgende in te brengen: 

Ten aanzien van de pijler Economie: 
o Ondanks het besef dat er op dit gebied al initiatieven lopen het signaal afgeven dat 

het kansrijk is om naast techniek en ondernemerschap ook in te zetten op agrofood 
en biobased economy omdat het effect vergroot kan worden wanneer de Regio 
hier (nog meer) oog voor heeft; 

Ten aanzien van de pijler Leefbaarheid: 
o Dat samenwerking op het gebied van het stimuleren van levensloopbestendige 

aanpassingen van het particuliere woningbezit een goede zaak is, maar dat 
beleidsafstemming op dit gebied niet gewenst is omdat dit het noodzakelijke 
maatwerk in de weg staat; 

o Dat het naar de mening van de raad nuttig is om op het gebied van kwantitatief en 
kwalitatief in balans brengen van vraag en aanbod van de bestaande 
woningvoorraad, woningbouwopgaven en extra mu ra li se ring van de zorg, kennis uit 
te wisselen, maar dat beleidsafstemming op de schaal van de regio geen 
meerwaarde heeft. Daarvoor is de regio te groot. Zo heeft bijvoorbeeld de 
woningbouw in de gemeente Werkendam geen invloed op de woningbouw in 
Steenbergen of Woensdrecht. 

De Stuurgroep Actualisering is akkoord gegaan met de opmerking ten aanzien van de pijler Economie en 
verwerkt in het concept Actualisering Uitvoeringsprogramma. Met betrekking tot de zienswijze ten 



aanzien van de pijler leefbaarheid merkt de Stuurgroep Actualisering op, dat in het 
portefeuillehoudersoverleg RO/Wonen onlangs is aangegeven dat juist beleidafstemming op dit punt 
relevant is voor de 19 deelnemende gemeenten. Dat staat het leveren van maatwerk echter niet in de 
weg. De Stuurgroep deelt de mening van uw raad dat het aanbeveling verdient een en ander grotendeels 
subregionaal uit te werken. De West-Brabantse afstemming vindt plaats via de RRO. 

De Stuurgroep Actualisering heeft vastgesteld dat uit alle ontvangen zienswijzen een interessante rode 
draad is te halen. Wat opvalt is dat alle gemeenten de focus die in de notitie Kaders Actualisering wordt 
voorgesteld onderschrijven. Werk en duurzame samenleving/regio krijgen regionaal erkenning als de 
abstracte vertrekpunten. De voorgestelde speerpunten, 'moderne maakindustrie', energietransitie' en 
'Mee in de maatschappelijke transitie' ontmoeten ook instemming. 

Een tweede opvallende constatering is dat vrijwel alle gemeenten de rol van de RWB primair zien liggen 
op het Economisch-Ruimtelijke domein met de daaraan gekoppelde opgaven. Voor clusters van 
gemeenten of individuele gemeenten is daar in de meeste gevallen geen rol weggelegd. Natuurlijk zijn zij 
als eigenaar van de RWB betrokken en verantwoordelijk voor het RWB-resultaat, maar niet individueel of 
als cluster. Dit laat onverlet dat op dat ruimtelijk-economisch vlak iedere gemeente of cluster van 
gemeenten wel de basis op orde moet hebben. Denk aan dienstverlening, bestemmingsplannen, de 
kwaliteit van de openbare ruimte, etc,) In het voorliggende Uitvoeringsprogramma is getracht die 
toegevoegde waarde van de RWB expliciet te maken. 

Een aantal gemeenten heeft gevraagd naar de rolverdeling tussen Strategie Board en RWB. Een 
antwoord daarop mag begin april worden verwacht van de Raad van Commissarissen van Rewin. Vooral 
de rolverdeling tussen uitvoeringsorganisaties als BOM, Impuls Zeeland en Rewin/RWB en de Strategie 
Board komt daarbij aan de orde. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de Strategie Board de 
kaders op economisch vlak formuleert en de regio's daarbinnen met hun uitvoeringsorganisaties (REWIN 
en BOM) deze tot uitvoering moeten brengen. 

Vanuit de focus om de RWB die taken te laten verrichten, die bijdragen aan de strategische positionering 
en de belangenbehartiging, is het ook nodig om die Lobby en Belangenbehartiging organisatorisch in de 
RWB te verankeren. Dit door de uitgangspunten en randvoorwaarden daarvoor te benoemen en de RWB 
een regisserende rol toe te kennen (onder gebruikmaking van kennis en deskundigheid op dit punt bij de 
deelnemende gemeenten). 

Tenslotte vragen enkele (vooral grotere) gemeenten om als regio ook "groot" te durven denken. Durf 
positie in te nemen in het krachtenveld binnen Brabant en de Delta. 

Het huidige Uitvoeringsprogramma kende een groot aantal projecten en activiteiten waar anderen dan de 
overheden verantwoordelijk waren voor de realisering (denk aan Avans, NHTV, ROC, bedrijven, 
zorginstellingen, natuurbeheerders, etc.). Deze opgaven zijn nu uit het concept Actualisatie 
Uitvoeringsprogramma geschrapt. Verder is een groot aantal andere opgaven gerealiseerd en loopt een 
aantal nog door de komende jaren. Ook die aanpassing is verwerkt. 

Kortheidshalve verwijzen wij u voor het geactualiseerde uitvoeringsprogramma, althans voor het thans 
voorliggende concept, naar de bijlage behorende bij deze raadsmededeling. Voor onze gemeente zijn 
een groot aantal activiteiten en/of projecten van belang. Enkele daarvan zijn in bijzonder voor 
Steenbergen van belang. 

Wij noemen: 
- de doorlopende Business Development en Acquisitie 
- de sectorverkenning Agrofood die in april 2015 al gereed moet zijn 
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- het doorlopend actueel houden van het regionale economische beleid 
- de actualisering van de bedrijventerreinnota die in december 2015 gereed moet zijn 
- de oprichting van een Destinatie Management Organisatie en activiteitenplan (vrijetijdseconomie) 
- het project om de opgaven op het gebied van landschap, water en ecologie in beeld te brengen 
- het project Regionaal Windbod 2020, bestaande uit 100 MW op nieuwe locaties en 100 MW extra op 
bestaande locaties 

- de activiteiten en projecten in het kader van de Regionale Agenda Wonen 
- het West-Brabantse vaarwegenonderzoek 
- de knelpuntenanalyse buisleidingen 
- v.w.b. de extramuralisering in de zorg het project meerjarenprogramma afbouw intramurale capaciteit 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de locQ-secretaris, de burgemeester, 


