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Aan de Raad, 

Op 23 september 2016 wordt het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale 
Staten (PS) behandeld. Het voorstel is om een investeringsbudget voor het aanjagen van de Biobased 
Economy in Zuidwest Nederland in de periode van 2016 - 2019 opnieuw te verwerken in hun 
(meerjaren-)begroting. In totaal wil GS 9.1 min. euro investeren in de biobased economy (2016-2020). 
Het doel van de investering is het ondersteunen van clusterontwikkeling en deelname in de Stichting 
Biobased Delta, de ontwikkeling van campus- en werklocaties, de ontwikkeling van de bijbehorende 
kennisinfrastructuur en het versnellen van de kennisvalorisatie van MKB-bedrijven. Provincie geeft aan 
dat voor de doorontwikkeling voor de periode 2016-2020 de nadruk wordt gelegd op waardecreatie in de 
keten, die zich niet beperkt tot één locatie. Afhankelijk van de behoefte van bedrijven versterken de 
toplocaties Bergen op Zoom, Nieuw Prinsenland en Haven- en Industrieterrein Moerdijk elkaar. Ook 
buiten deze toplocaties moet de biobased ontwikkeling een duidelijke plek krijgen in het ecosysteem van 
West-Brabant. Een voorwaarde is om tot een gezamenlijke inspanning met tripel helix partijen in de regio 
te komen dat de ontwikkeling van biobased in Zuidwest Nederland zal versnellen. Vanuit deze meer 
regionale insteek verzoekt de provincie de regio om een bijdrage in de financieringsbehoefte van deze 
ontwikkeling. In verband met staatssteunregels en de bijdrage van het bedrijfsleven in deze 
doorontwikkeling, verzoekt de provincie de regio concreet om een bijdrage van 6 1.25 min. (periode 
2016-2020). 

Samen met de RWB/REWIN, gemeenten Bergen op Zoom en Moerdijk die ook sterk verbonden zijn aan 
de biobased economy is besloten dat wij gezamenlijk een substantieel deel van deze cofinanciering op 
ons nemen, In eerste instantie willen wij gezamenlijk de financiering borgen tot 2018. In de periode tot 
2018 trachten we de cofinanciering een bredere regionale invulling te geven. Met betrokken partijen zal 
een lichte governance worden opgezet. Deze ziet toe op de ontwikkeling van de toplocaties (BoZ - Moe -
Stb), de verbinding hiertussen en uitvoering hiervan. 

Als gemeente Steenbergen zetten wij reeds in op het versterken van de topsector Biobased/ Agrofood 
binnen onze gemeente en nemen we (mede-)verantwoordelijkheid voor de verdere doorontwikkeling. Dit 
is vastgelegd in de economisch visie en uitvoeringsprogramma van de gemeente met hieraan inzet en 
middelen verbonden. We streven (o.a.) naar verdere bloei en groei van het AFC Nieuw Prinsenland en 
innovatie op agro meets chemistry. Hiervoor is in 2017 inzet van circa 500 uren en 15.000 euro 
structureel en 15.000 euro incidenteel budget beschikbaar. Met deze beschikbare middelen kunnen wij 
als Steenbergen voor de periode tot 2018 C 50.000^ inclusief uren bijdragen aan de versnelling van de 
biboased ontwikkeling in de regio. Deze bijdrage is beschikbaar vanuit de eerder genoemde bestaande 
economische budgetten expliciet bestemd voor de topsector Agrofood. Door deze budgetten onder de 
paraplu van de cofinanciering vanuit de regio te scharen wordt het budget en inzet voor biobased/ 
agrofood in West Brabant en met name in Steenbergen vergroot. De budgetten blijven onder ons eigen 
beheer. 



De visie en ambitie van de provincie sluit geheel aan bij het West-Brabantse topsectorenbeleid, waarvan 
de sector Biobased Economy deel uitmaakt, zoals geformuleerd in de Strategische Agenda West-Brabant 
2012-2020 en onze gemeentelijke visie (zie actiepunt 7 van het economische uitvoeringsprogramma). 
Mede met onze inspanning en bijdrage zullen de visies en ambities worden versterkt en verbonden 
waarmee een beter resultaat behaald zal worden. 

Hoogachtend, 
burgemeester enivethouders van Steenbergen, 
de loco-secretarie, de loco buraejiieester, 


