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Aan de raad, 

1. Inleiding 
De gemeenteraden van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zijn op 4 april jl in het 
Markiezenhof geïnformeerd over het proces gericht op de totstandkoming van een gezamenlijke Visie op 
(veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal. Uw raad heeft de ONTWERP-visie besproken in uw 
vergadering van 1 juni 2017. Daarbij werd een raadsbreed amendement ingediend. Dit amendement, 
alsmede de reacties van de raden van Bergen op Zoom en Woensdrecht maakte een aanscherping van 
het ONTWERP-visiedocument noodzakelijk. Aanvankelijk lag er de afspraak met de raad om de 
uiteindelijke Visie op (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal ter besluitvorming voor te leggen in de 
raadsvergadering van 13 juli 2017. Nu de reacties van de 3 raden het aanscherpen van het ONTWERP 
noodzakelijk maakten is op 20 juni aan onze raad gemeld dat besluitvorming is verschoven naar de raad 
van september 2017. 

2. Achtergrond 
De provincie heeft in het kader van haar project (veer)krachtig bestuur in Brabant een onderzoek 
ingesteld naar de bestuurskracht van alle gemeenten in Brabant. Op basis van de uitkomsten daarvan 
zijn de gemeenten gevraagd om een lokale visie op samenwerking vast te stellen. In de Visies van de 
Brabantse Wal gemeenten is van meet af aan aangeven dat men elkaar onderling ziet als preferente 
samenwerkingspartners. Ook is aangeduid dat de lokale visies zouden worden gevolgd door een Visie op 
veerkrachtig bestuur op de schaal van de Brabantse Wal. 

3. Overwegingen 
m.b.t. de Visie op (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal 
Uw raad heeft als zienswijzen op het ONTWERP-visiedocument het volgende ingebracht: 

De Brabantse Wal is een uniek gebied met een grote mate van diversiteit en uniciteit. Het is van 
belang dat Steenbergen zich binnen dit gebied kan blijven onderscheiden. Er moet ruimte zijn 
voor verdere ontwikkeling hiervan. 
Naast 'regiobranding' moet gemeentebrede marketing tot de mogelijkheden blijven behoren. 
In de visie én de hierop volgende uitvoeringsplannen dient aandacht te zijn voor de aanpak van 
de versterking van de positie van de kernen, vitale wijken en buurten. Onze kernen zijn mooie 
maar kwetsbare pareltjes die verder ontwikkeld dienen te worden. 
Ook voor wijken en buurten dient blijvende aandacht te zijn. De visie dient hiertoe mogelijkheden 
te bieden voor de organisatie hiervan. 

Ter inzage ligt: 



Wij verzoeken de drie colleges om aan de economische pijler 'Biobaseď de term 'Agrofooď toe te 
voegen. Daarnaast dient als vierde economische pijler 'recreatie en toerisme' toegevoegd te 
worden. 
In de visie dient meer aandacht te zijn voor de vitaliteit van het platteland. De gemeenteraad is 
van mening dat de ontwikkeling van de agrarische omgeving in combinatie met recreatie en 
toerisme, die de vitaliteit van het platteland niet in de weg zit, een belangrijke ontwikkeling is. 
Met betrekking tot samenwerking in zijn algemeenheid dient dit vastgelegd te worden in de vorm 
van een convenant. 
De samenwerking tussen de drie gemeenten mag nooit tot gevolg hebben dat er extra kosten 
voor de burger mee gemoeid zijn. 
Binnen het verdere proces van de uitwerking van de definitieve visie dienen de gemeenteraden 
regelmatig te worden geïnformeerd over de voortgang en dienen de uitvoeringsplannen 
voorgelegd te worden aan de gemeenteraden. Hierbij moet rekening gehouden worden met twee 
maanden voorbereidingstijd voor de besluitvorming van de gemeenteraad voor overleg met 
diverse betrokkenen zoals burgers, ondernemers en achterbannen. 

Ook de raden van Bergen op Zoom en Woensdrecht hebben gereageerd op het ONTWERP-

visiedocument. 
Die zienswijzen van de 3 gemeenteraden zijn inmiddels verwerkt in het u nu voorgelegde ontwerp. 
Op verzoek van de griffiers zijn de doorgevoerde aanpassingen in het ontwerp op zodanige wijze 
aangeduid, dat helder is op basis van welke door de raden ingevoerde zienswijzen die aanpassingen zijn 
gebaseerd. Voor de door de raad van Steenbergen ingebrachte zienswijzen geldt dat die 'in rood' zijn 
aangeduid. Aanpassingen die zijn gebaseerd op zienswijzen die door meerdere raden werden ingebracht 
zijn 'grijs' gearceerd. 

De belangrijkste wijziging ten opzichte van het ontwerp zijn: 
» Toerisme en recreatie is toegevoegd als vierde economische pijler 
« Biobased economy is opgedeeld in Chemistry (Bergen op Zoom) en Agrofood (Steebergen) 
» Logistiek: value added toegevoegd 
» Diversiteit arbeidsmarkt benadrukt 
« Samenwerking omliggende gemeenten benadrukt 
» Expliciete aandacht voor samenwerking in de Delta regio 
« Meer aandacht voor vitaliteit platteland 

Zoals eerder aangeduid stellen wij ons voor dat aan het visiedocument een Uitvoeringsagenda wordt 
gekoppeld. Vanuit de raden is krachtig een duidelijk signaal gekomen dat men zeer nauw betrokken 
wenst te worden bij de opstelling van een Uitvoeringsagenda. Wij geven u daarom mee om een tijdelijke 
werkgroep samen te stellen, bestaande uit 2 of 3 raadsleden uit elk van de 3 raden Die werkgroep zou 
dan als taak kunnen krijgen om voor 2018 te komen tot opstelling van de bedoelde Uitvoeringsagenda. 
Deze Uitvoeringsagenda zal dan uiteindelijk door de 3 raden formeel vastgesteld moeten worden. De 
Stuurgroep faciliteert deze ad hoe werkgroep. 
In de samenwerking staat de inhoud centraal. Samenwerken moet toegevoegde waarde creëren en is 
niet een doel op zich. In de visie zijn drie robuuste thema's benoemd, waarlangs de Uitvoeringagenda 
ingevuld kan worden, namelijk: 

» Duurzame economische ontwikkeling 
» Behoud van een uniek natuurlandschap 
» Voor een excellente leefomgeving 

In de ontvangen zienswijzen op het ONTWERP-visiedocument is ook de wens voortgekomen om aan de 
visie een samenwerkingsconvenant te verbinden. In de Stuurgroep, bestaande uit de 3 burgemeesters, 
locoburgemeesters en gemeentesecretarissen is besloten een voorzet voor zo'n convenant op te stellen 
zodra de 3 raden hebben ingestemd met de visie. 
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Het convenant zal de samenwerking tussen de 3 raden verder regelen. In het convenant zal de 
governance, de uitvoering, de monitoring en de evaluatie van de visie worden vastgelegd. Vooralsnog 
wordt wat betreft de governance gedacht aan het jaarlijks tweemaal gezamenlijk bijeen komen van de 
raden. Tijdens één van die twee bijeenkomsten staat een thema centraal; tijdens de andere wordt de 
voortgang en actualiteit van de uitvoeringsagenda besproken o.a. aan de hand van monitor- en 
evaluatieresultaten. 

4. Middelen 
Het besluit om in te stemmen met het ontwerp visiedocument sec heeft geen financiële consequenties. 
Uitgangspunt van samenwerking is uiteraard dat de 3 gemeenten gezamenlijk maar ook afzonderlijk zorg 
dragen voor het inbrengen van de benodigde (financiële) middelen. Momenteel valt nog niet te duiden 
over de omvang van dergelijke middelen. 

5. Risico's 
Niet vaststellen van de Visie op (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal kan leiden tot imagoschade, 
zeker richting de provincie die al lange tijd aandringt op de totstandkoming van deze Brabantse Wal visie. 

6. Communicatie/Aanpak 
Thans komt uitsluitend de Visie op (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal ter besluitvorming van uw 
raad. In een later stadium wordt een voorstel m.b.t. een Convenant Samenwerking Brabantse Wal aan de 
3 raden ter vaststelling voorgelegd. Het is aan de 3 raden zelf om een ad hoe werkgroep in te stellen die 
als taak krijgt om voor 2018 te komen tot een raadsvoorstel voor een vast te stellen Uitvoeringsagenda. 

7. Voorstel s 

Wij stellen u voor om de Visie op (veer)krąchtig beątuurin de Brabantse Hfe/vast te stellen. 

í Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris 

M.J.R en Belt, MBA 
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