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Onderwerp
Op hoofdlijnen kennisnemen van de Gebiedsagenda Vitaal Buitengebied.

Steenbergen; 28 september 2021

Aan de Raad,
Met de 'kick-off Vitaal Platteland' heeft de regio West-Brabant in 2019 een eerste aanzet gemaakt
voor een gezamenlijke aanpak voor het versterken van het platteland. De gebiedsagenda Vitaal
Buitengebied die hiervoor u ligt, brengt de opgaven en kansen hiervoor in beeld.
Economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam, zijn de uitgangspunten voor een vitaal
platteland. Tijdens de kick-off zijn, op basis van de verschillende bodemsamenstelling in de regio
West-Brabant, gebiedscoalities gevormd. Dit is gedaan op basis van bodemsamenstelling, omdat
de ondergrond bepalend is voor het landschap en de economische activiteiten in een gebied.
Gebiedscoalities

De gemeente Steenbergen maakt op basis van haar bodemsamenstelling deel uit van twee
gebiedscoalities; de eerste is de coalitie Westelijke Kleigronden. Hierbij ligt het accent op de
dóórontwikkeling van de grote teelten passend bij de Agrofood/Biobased. De tweede coalitie is
de 'Brabantse Wal'. Deze richt zich op versterking van de landschappelijke kwaliteit en de
vrijetijdseconomie.
Wethouder Knop is de bestuurlijke kartrekker van de coalitie Westelijke Klei. Binnen deze coalitie
wordt actief gesproken met de gemeente Halderberge en Moerdijk. De coalitie 'Brabantse Wal'
wordt gevormd door Bergen op Zoom, Woensdrecht en Roosendaal. De gemeente Bergen op
Zoom is kartrekker van deze coalitie.
Gebiedsagenda Vitaal Buitengebied

De gebiedsagenda Vitaal Buitengebied bestaat uit een concreet en actiegericht programma per
gebiedscoalitie. Met deze agenda kan gebiedsgericht samen worden gewerkt. Door de krachten
te bundelen, ontstaat een zo gunstig mogelijk ruimtelijk-economische vesting klimaat in de regio.
Aandachtspunt bij een gebiedsgerichte aanpak is dat er een spanningsveld kan ontstaan tussen
lokaal en regionaal beleid. Belangen kunnen per gemeente verschillen waardoor een pluspunt
voor de ene gemeente een pijnpunt kan zijn voor een andere gemeente. Ook lokaal en regionaal
kunnen belangen verschillen. Door een actieve bestuurlijke én ambtelijke leveren in de
gebiedscoalitie houden we de regie en kunnen we ervoor zorgen dat de belangen van de
gemeente Steenbergen op de juiste manier worden behartigd. Namens de Regio West-Brabant is
een kwartiermaker aangesteld, zij werkt in overleg met de betrokken portefeuillehouders een
vervolgaanpak uit waarop we deze regie kunnen uitvoeren.
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Aan u als gemeenteraad wordt gevraagd om op hoofdlijnen kennis te nemen van de
Gebiedsagenda Vitaal Buitengebied.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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