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De heer M. Remery
Voorzitter van de fractie van Gewoon Lokaal

onderwerp Beantwoording raadsvragen vestiging van 
bedrijven

Steenbergen, 12 februari 2019

Geachte heer M. Remery,

Naar aanleiding van het artikel in BN de Stem over de vestiging van een 
bierbrouwerij in Bergen op Zoom heeft u conform artikel 40 RvO vragen gesteld.

Bedankt voor uw vragen. Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter 
iedere vraag vindt u meteen ons antwoord daarop. In uw vragen richt u zich niet 
alleen tot de deze specifieke casus van de bierbrouwerij bij Fort Henricus , maar 
het economisch beleid in het algemeen. Bij de beantwoording van de vragen van 
de Volkspartij zullen wij specifieker ingaan op deze casus. Die antwoorden volgen 
nog.

1. "Waarom lukt het onze gemeente Steenbergen maar niet om (lokale) 
ondernemers te boeien, binden en vast te houden met als resultaat dat 
zij hun bedrijf ook daadwerkelijk in Steenbergen vestigen, blijven of 
uitbreiden?"

Ons antwoord:

Het College constateert dat de huidige economische omstandigheden gunstig zijn. De 
economie groeit en het ondernemersvertrouwen neemt toe. Daarmee groeit ook de 
investeringsbereidheid van ondernemers sterk. Dit samen maakt dat er veel beweging is op 
de markt en in onze economische regio. Een mooi voorbeeld hiervan is de vestiging van Van 
Oers United in de gemeente Steenbergen en de uitbreiding van FoodEQ. Helaas leidden de 
huidige economische omstandigheden soms ook tot bedrijfsverplaatsingen en investeringen 
elders in de nabije regio.

De beweging op de markt brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Zo komen er 
enerzijds steeds meer vragen en verzoeken vanuit bedrijven en ondernemers op ons af. 
Anderzijds bieden de huidige marktomstandigheden ondernemers en bedrijven ook steeds
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meer keuzemogelijkheden. Om die uitdagingen het hoofd te bieden is intensief 
accountmanagement vanuit de gemeente richting bedrijven nodig.

Mede ingegeven door de bedrijfsbezoeken en sectorgesprekken van de afgelopen tijd ziet 
het college de spanning tussen wat de huidige economische situatie van ons als gemeente 
vraagt en wat onze organisatie op dit moment kan leveren. Om hier een antwoord op te 
geven onderzoekt het college versterking van ons accountmanagement richting 
ondernemers. Ondertussen zijn we als college al aan de slag met ondernemers in de centra 
en Reinierpolder I en II.

Tot slot vraagt de veranderende economische context ook om een herijking van ons beleid. 
Daarom gaan wij de komende maanden op verschillende niveaus aan de slag met ons 
economisch beleid. Het belangrijkste daarbij is dat we als gemeente focus gaan 
aanbrengen. Dat doen we door eerst de Toekomstvisie uit te werken. Deze visie biedt de 
hoofdlijnen voor een verdere verdieping van de opgave Economische Kracht. Dit doen we 
samen met onze lokale ondernemers. Daarnaast zal de opgehaalde informatie mede als 
input dienen voor de nieuwe visie op dienstverlening.

2. Wat heeft B&W en/of de gemeentelijke organisatie vanuit de
gemeenteraad concreet nog nodig zodoende we komen tot een effectief 
vestigingsbeleid met als doel dat (lokale) bedrijven zich daadwerkelijk 
binnen de gemeente Steenbergen gaan vestigen of blijven?

Ons antwoord:

Zoals hierboven aangegeven wordt het realiseren van onze economische ambities steeds 
uitdagender gelet op de veranderende economische context en de beschikbare capaciteit. 
Op basis daarvan gaan we focus aanbrengen in het economische beleid. Een sterke 
samenhang tussen de Toekomstvisie, Opgave Economische Kracht is daarbij van essentieel 
belang. Bij de perspectief nota komen wij met voorstellen komen hoe we dat vorm willen 
geven. Graag gaan wij dan ook met uw raad verder in gesprek over onze economische 
ambities en bijbehorende middelen.

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