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Aan de Raad,
Bedrijventerreinen zijn van grote waarde binnen de Steenbergse economie. Het bieden van ruimte
voor bedrijven met een hoogwaardig voorzieningsniveau is een basisvoorwaarde voor
economische groei. Rond de ontwikkeling van bedrijventerreinen staat de komende járen veel te
gebeuren. Bedrijven hebben letterlijk ruimte nodig om uit te breiden en zich te vestigen, maar op
dit moment is beschikbare ruimte voor bedrijven schaars in Steenbergen en in de regio.
Samen met de Brabantse Wal gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht is besloten om tot een
gezamenlijk standpunt te komen om de kansen aan te merken op het gebied van duurzame
economische ontwikkeling. Hierbij is aan Buck Consultants International (BCI) gevraagd om
ondersteuning te leveren bij het formuleren van strategische uitgangspunten die richtinggevend
zijn aan een verstandige koers voor ontwikkeling van bedrijventerreinen voor de komende járen.
Op 16 juni 2020 bent u in kennis gesteld over de notitie Strategische Uitgangspunten Brabantse
Wal, opgesteld door Buck Consultants International (BM2003056).
Met deze brief brengen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken.
Achtergrond
Het rapport 'Notitie strategische uitgangspunten bedrijventerreinen Brabantse Wal' schetst een
kwalitatieve en kwantitatieve analyse over de behoefte voor bedrijventerreinen op de Brabantse
Wal voor de komende 10 jaar.
Verwacht wordt dat de ruimtevraag voor harde plancapaciteit tussen de 36 en 55 ha. netto zal zijn.
Met dit uitgangspunt is een strategisch programma opgesteld waarbij de gemeenten in zetten op
het realiseren van één gezamenlijke strategische programmering bedrijventerreinen voor de sub
regio. Een belangrijke schakel in deze gezamenlijke programmering is de ontwikkeling van een
nieuw sub regionaal bedrijventerrein op een strategische locatie met hoogwaardige
vestigingsruimte om de groei van het midden- en kleinbedrijf in de sub regio goed op te kunnen
vangen.
Het 'Strategisch programma Brabantse Wal en Kwalitatieve onderbouwing Bedrijventerrein
Reinierpolder III" is opgebouwd volgens het afwegingskader van de Regionale afspraken
bedrijventerreinen West-Brabant 2019-2023 en is door alle drie de colleges van de Brabantse Wal
vastgesteld.

www.gemeente-steenbergen.nl

RD2100259

Het Strategisch programma is als bijlage aan deze raadsmededeling toegevoegd.
Met de kwalitatieve onderbouwing wordt er naast een aantal kleine uitbreidingen van
bedrijventerreinen op de Brabantse Wal ingezet op uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein
Reinierpolder, direct aan de A4 ter hoogte van de kern Steenbergen. De uitbreiding wordt voorlopig
aangeduid als 'Renierpolder lil'. Een nieuwe aansprekende plannaam wordt later nog bepaald. De
ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Reinierpolder III is voor de gemeenten van grote
strategische meerwaarde. Het bedrijventerrein Reinierpolder III is opgenomen in de
gebiedsontwikkeling Steenbergen West samen met de randweg en woningbouw.
Overwegingen
De drie Brabantse Wal gemeenten zetten in op het realiseren van één gezamenlijke strategische
programmering bedrijventerreinen voor de sub regio. Dit betekent dat er één compleet bod wordt
gedaan voor de bedrijventerreinontwikkeling voor de komende 10 jaar op de Brabantse Wal.
Door samen op te trekken en de planvorming voor bedrijventerreinen op elkaar af te stemmen
wordt gewerkt aan een divers en vraaggericht aanbod. Het gezamenlijke doel is om de
kwantitatieve en kwalitatieve behoeften van bedrijven zo goed mogelijk te bedienen op de plekken
die daarvoor het meest geschikt zijn. De timing en fasering van nieuwe locaties is zeker ook van
belang voor de langere termijn. De ontwikkeling van "Reinierpolder lil" moet dan ook
complementair zijn aan het bestaande aanbod bedrijventerreinen op de Brabantse Wal, en vice
versa.
Aanpak
het "Strategisch programma Brabantse Wal en kwalitatieve onderbouwing bedrijventerrein
Reinierpolder III" zal voorgelegd worden aan de Commissie van Advies in regioverband op 1
december 2021. Bij akkoord van de Commissie van Advies wordt het regionaal bod geagendeerd
op de West-Brabantse Ontwikkeldag van 10 december ter vaststelling.
Het sub regionale bod van bedrijventerreinontwikkeling op de Brabantse wal is pas de eerste stap
die we in samenwerking met de Brabantse Wal gemeenten maken. Wanneer regio en provincie
het bod vaststellen op de West-Brabantse ontwikkeldag van 10 december 2021 is de volgende stap
om tot een goede samenwerking van ontwikkeling en uitvoer te komen voor het sub regionale
bedrijventerrein "Reinierpolder lil". De vaststelling in de regio op 10 december gaat enkel over de
ruimtelijke vertaling van het sub regionaal bod. Een belangrijk voorbehoud voor verdere
ontwikkeling van het sub regionaal bedrijventerrein is het vinden van een geschikte
samenwerkingsvorm voor de drie Brabantse wal gemeenten. De samenwerkingsvorm wordt
verder uitgewekt in Q1 van 2022.
Koppeling met beleid in Steenbergen
In het nieuw economisch beleid "economische kracht" 2022-2025, welke aan uw raad wordt
aangeboden in december van dit jaar, worden bedrijventerreinen omschreven als een van de
belangrijkste dragers van de Steenbergse economie. Met de uitbreiding van de bedrijventerreinen
ontstaat een kettingreactie van (ver)plaatsingen, herplaatsingen en revitalisering van
bedrijventerreinen. Vanuit de gemeentelijke organisatie zullen we dat proces moeten faciliteren.
Met het oog op de toekomst starten we vanuit de gemeentelijke organisatie met twee initiatieven:
een Duurzaamheidspark en ondersteuning voor nieuwe en vernieuwende bedrijven.
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Met het Duurzaamheidspark gaan we met het bedrijfsleven onderzoeken welke nieuwe duurzame
ontwikkelingen op ons af komen en hoe deze in de bedrijfsvoering en door consumenten kunnen
worden geïmplementeerd. Voor nieuwe en innovatieve bedrijven creëren we gelegenheid om te
starten en te experimenteren met vernieuwende manieren van bedrijfsvoering of -concepten.
Dergelijke initiatieven dragen bij aan het behalen van het doel en beoogd effect van het
economisch beleid:
" Een sterker ondernemersklimaat ontwikkelen, waardoor Steenbergen voortdurend een
aantrekkelijkere gemeente voor bedrijven^n ondernemers wordt."
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De secretaris,
De burgemeester,

M.J.P. dejongh, RA

P. van den Belt, MBA
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