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Aan de Raad, 
Wij bieden u hierbij ter kennisgeving een brief van de Regio West-Bra bant aan. De brief biedt 
overzichtelijk een uiteenzetting waarmee de RWB, afdeling Sociale economische zaken, in 2015 actief 
aan de slag is. Over de thema's detailhandel, bedrijventerreinen en kantoren wordt geïnformeerd over het 
(vervolg-) proces in 2015. Onder leiding van Regio West-Brabant en in samenwerking met de provincie 
Noord-Brabant en gemeenten worden regionale kaders afgesproken op het gebied van detailhandel, 
kantoren en bedrijventerreinen. 

Er is ingestemd met de "Detailhandelsvisie West-Brabant 2014-2020: Naar een meer intensieve regionale 
samenwerking", een kantorennota West-Brabant wordt geaccordeerd en een nota bedrijventerreinen is in 
de maak. De drie werklocaties hebben (tevens) te maken met de Ladder van Duurzame Verstedelijking. 
Het regionaal proces van iedere werklocatie is als volgt, waarna steeds de Steenbergse situatie wordt 
toegelicht: 

Detailhandel 
De regionale detailhandelsvisie is vastgesteld. In het RRO overleg van juni 2015 is het daaruit volgende 
uitvoeringsprogramma voorgelegd. De eerste stap is het ophalen van alle detailhandelontwikkellocaties 
van meer dan tweehonderd vierkante meter (exclusief supermarktontwikkelingen). Met deze input kan in 
de regio acties gericht worden ingezet. Tot eind 2015 worden de volgende belangrijkste acties uitgevoerd, 
wat moet leiden tot het maken van keuzes: 

« Indien (professionele) hulp nodig is wordt een "commissie van wijzen" ingeroepen. De 
samenstelling en bevoegdheid van de commissie moet nog nader bepaald worden. 

» Plannen vanaf 2.500 m 2 dienen regionaal afgestemd te worden. 
« Plannen van geringere omvang met een ondergrens van 200 m 2 inventariseren. 

Deze acties houden een nadere analyse van de bestaande plannen en 
huidige aanbod in. Daarbij zullen in ieder geval de financiële en juridische consequenties in beeld 
worden gebracht en worden voorstellen gedaan om te komen tot het maken van regionaal 
gedragen keuzes. Er wordt vanuit de regio naar gestreefd om daar eind van 2015 meer duidelijkheid over 
te hebben. 

Gemeente Steenbergen heeft in de afgelopen jaren al een uitbreidingsarm beleid gevoerd als het gaat om 
het winkelcentrum. Het zogenoemde 'assen-kruis' (Kaaistraat, Grote Kerkstraat, Markt en Blauwstraat) 
worden gezien als dé winkelstraten van Steenbergen. Doordat in het 'assen-kruis' weinig tot geen grote 
winkelunits aanwezig zijn bestaat de mogelijkheid om winkelunits van meer dan 500 m 2 aan de randen 
van het winkelgebied te situeren. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Villa Moors. Als 
onderlegger van het bestemmingsplan voor deze ontwikkellocatie is de Ladder voor duurzame 
verstedelijking gehanteerd - dit is het instrument om ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen. Doordat de 



ontwikkeling aan de ladder is getoetst past de ontwikkeling in de regionale detailhandelsvisie. Dit komt 
niet in gevaar. 

Kantoren 
Naast de uitvoeringsagenda detailhandel is door de portefeuillehouders EZ ook een kantorennota 
geaccordeerd. Bij kantoren ligt eveneens een uitdaging om de planvoorraad goed tegen het licht te 
houden en leegstand tegen te gaan. In de nota wordt hoofdzakelijk ingezoomd op de 5 grote 
gemeenten in de regio, omdat daar bijna 90o7o van de totale planvoorraad is gesitueerd. Vanwege het 
feit dat nagenoeg iedere gemeente in West-Brabant méér planmeters en bestaand aanbod heeft dan 
waar (tot 2025) vraag naar is, zullen ook daar met betrekking tot de plancapaciteit keuzes moeten 
worden gemaakt. Hiervoor zal dezelfde methodiek worden gehanteerd als bij detailhandel. Ook hier is 
het de bedoeling dat eind 2015 een voorstel aan de portefeuillehouders EZ kan worden voorgelegd. 

Voor Steenbergen heeft de nota geen directe gevolgen. Separate grootschalige kantoorontwikkelingen 
binnen de gemeente waren al niet mogelijk volgens de bestemmingsplannen van de werklocaties. 

Bedrijventerreinen 
In opdracht van de RWB heeft het extern adviesbureau Stee in het eerste halfjaar van 2015 een analyse 
van de huidige situatie van bedrijventerreinen opgesteld. Als regio staan we aan de lat om een toekomstig 
overschot te voorkomen waarbij ruimte is voor kwalitatief sterke terreinen waar vraag naar is. 
Dit is de basis dat moet leiden tot een afsprakenkader in de regio West-Brabant en op subregionaal 
niveau. Dit afsprakenkader wordt door Stee voorbereid. Eind 2015 zal het, volgens planning, worden 
voorgelegd aan de portefeuillehouders van EZ en RO in de daarvoor bestemde regiovergaderingen. In 
deze tussentijd is voldoende ruimte om inhoudelijk te kunnen reageren. 

De huidige uitbreiding van Reinierpolder I is onderdeel van de bestaande regionale afspraken. 
Steenbergen zal de verhoogde kwaliteit en bereikbaarheid van het bedrijventerrein Reinierpolder moeten 
inbrengen in de (sub-) regionale afspraken, wat een basis biedt voor de mogelijke verdere uitbreiding van 
bestaande bedrijventerreinen in Steenbergen. 

Met de mededeling en bijgevoegde brief van de RWB wensen wij de gemeenteraad voldoende 
geïnformeerd te hebben over de werkzaamheden van de RWB, de ladder en het vervolgproces van de 
nota's in 2015. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, 

Vos R.A. rs 
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