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Onderwerp: Brochure Hotel A4 - Zuid 'A Blind Spot' 

Steenbergen; 14 juni 2016 

Aan de Raad, 

Graag bieden wij u ter kennisgeving de brochure Hotel A4 - Zuid 'A Blind Spot' aan. De brochure is 
opgesteld om meerdere redenen. Als eerst bezit de brochure informatie over de ontwikkelingen in de 
regio Steenbergen die de ambitie van hotelvestiging in Steenbergen onderbouwen. Ten tweede 
beantwoord het de vraag van geïnteresseerden waarom een hotel in Steenbergen aan de snelweg A4 
kansrijk is. En als laatst biedt het de ambitieuze uitstraling die de gemeente Steenbergen wilt uitdragen 
naar bedrijven en ondernemers. 

De afgelopen anderhalfjaar zijn serieuze gesprekken gevoerd met een hotelexploitant voor de vestiging 
van een hotel met wegrestaurant en conferentievoorzieningen. Door bedrijfsmatige overwegingen en het 
zelf bepaalde te groot ondernemersrisico in verhouding tot de stijgende ontwikkelingen heeft er toe geleid 
dat de exploitant afziet van de ontwikkeling. De gesprekken over de locatie en ontwikkeling gaf wel de 
bevestiging dat het een kansrijke ontwikkeling is aan de snelweg A4. Signalen uit de markt en informatie 
verzoeken over Steenbergen bevestigen deze conclusie. 

Om deze conclusie kracht bij te zetten is de brochure Hotel A4 - Zuid 'A Blind Spot' opgesteld. 
De gemeente Steenbergen is namelijk onderdeel van een krachtige economische regio. West-Brabant 
positioneert en profileert zich met drie speerpunten: logistiek, maintenance en de biobased economy. De 
realisatie van en ligging aan de A4 in het bijzonder is daarin voor de gemeente een van de belangrijkste 
troeven voor een bestendig ruimtelijk-economisch ontwikkelperspectief. De A4 is immers naast een 
transportas ook een kansrijke ontwikkelas en dit brengt naar verwachting extra vraaguitoefening met zich 
mee vanuit verschillende doelgroepen. Naast verlegde logistieke stromen, oriënteren verschillende 
nieuwe bedrijven zich voor vestiging nabij de A4, o.a. op bedrijventerrein Reinierpolder. Steenbergen 
bouwt met het Agrofood cluster Nieuw Prinsenland bovendien aan een innovatieve biobased economy. 
Ook de regionale samenwerking op het niveau van West Brabant en de Brabantse Wal wordt steeds 
intensiever, waardoor nieuwe groeikansen o.a. op het gebied van toerisme en recreatie verzilverd 
worden. 

Deze ontwikkelingen tezamen vormen een wenkend perspectief voor een multifunctionele en 
hoogwaardige hotelvoorziening, waarin verschillende functies samen komen en tegelijkertijd 
verschillende doelgroepen, zoals de zakelijke reiziger, de passant en de toerist bediend kunnen worden. 



Dit perspectief staat in deze brochure centraal. De brochure is opgebouwd vanuit drie ontwikkelingen: 
New Traffic: Strategisch-logistieke positionering A4 met nieuwe passantenstromen. 
New Business: AFC Nieuw Prinsenland - boegbeeld van innovatie en biobased transitie en economie. 
New Toerism: Toeristisch-recreatieve/íntwikkeľlng Steenbergen en Brabantse wal. 

Hoogachtend, 
burgemeesţer en wethouders van Şteenbergen/ 
dfrlocoteecYetaris, djb burgeme/ster, 
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