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Voorwoord
De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht werken in het kader van (veer)krachtig
bestuur samen om kansen te verzilveren op het gebied van een duurzame economische ontwikkeling.
De samenwerking draagt onder meer bij aan de versterking van de arbeidsmarkt en het creëren van
een sterk en toekomstbestendig vestigingsklimaat. Het specifieke economische profiel van de
gemeenten in combinatie met de strategische ten opzichte van de A4-corridor zijn goede verbindende
factoren, evenals het grote aantal onderlinge woon-werkbewegingen tussen de drie gemeenten.
De Brabantse Wal vormt ook een belangrijke schakel in de regionale economie van West-Brabant met
een hoog aandeel bedrijvigheid in de speerpuntsectoren en een centrale ligging ten opzichte van de
zeehavens van Rotterdam en Antwerpen. Het profiel van de Brabantse Wal onderscheidt zich van de
grootschalige logistiek die sterk geconcentreerd is in de omgeving van Moerdijk, Breda en Roosendaal.
De gemeenten zetten in op het realiseren van één gezamenlijke strategische programmering
bedrijventerreinen voor de subregio. Een belangrijke schakel in deze gezamenlijke programmering is
de ontwikkeling van een nieuw subregionaal bedrijventerrein op een strategische locatie met
hoogwaardige vestigingsruimte om de groei van het midden- en kleinbedrijf in de subregio goed op te
kunnen vangen. Het bedrijventerrein krijgt een gemengd profiel, maar de vestigers zullen wel
vooruitstrevend moeten zijn als het gaan om energie, circulariteit, natuurinclusief, innovatie en
uitstraling. In een marktpropositie zullen door de gemeenten afwegingscriteria geformuleerd gaan
worden.
Er wordt 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 III’. Een
nieuwe aansprekende plannaam wordt later nog bepaald. De ontwikkeling van het nieuwe
bedrijventerrein Reinierpolder III is voor de gemeenten van grote strategische meerwaarde. De
ruimte is niet alleen van belang om economisch te kunnen groeien, maar ook om op andere locaties
maatschappelijke- en verduurzamingsvraagstukken op gang te krijgen. Het creëren van voldoende
‘schuifruimte’ wordt door gemeenten en bedrijven als noodzakelijk gezien voor herontwikkeling van
(delen van) bestaande bedrijventerreinen en het helpen van bedrijven die ‘knel’ zitten op hun locatie.

Een integrale afweging
Voorliggend memo is opgesteld door de drie Brabantse Wal-gemeenten: Woensdrecht, Bergen op
Zoom en Steenbergen. Het is opgesteld op basis van diverse constructieve regionale afstemmingen over
de ontwikkeling van het subregionaal bedrijventerrein Reinierpolder III. Hierbij is het integraal
afwegingskader van de regio voor nieuwe bedrijventerreinen als leidraad gehanteerd. Er zijn verbanden
gelegd met herontwikkelingen van bestaande bedrijventerreinen op de Brabantse Wal. Dit sluit aan bij de
afspraken die in regionaal verband zijn gemaakt over de kwalitatief gestuurde programmering voor
bedrijventerreinen West-Brabant.
De aandachtspunten vanuit de ambtelijke werkgroep ‘Programmering’ van de Regio West Brabant (RWB)
zijn hierin meegenomen. Dit geldt ook voor de opbrengsten uit de consultatie met de provincie en de
regionale afstemming die heeft plaatsgevonden met gemeenten uit de regio West-Brabant.

Gemeente Woensdrecht
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Steenbergen
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1 Achtergrond
Economische ambitie en potentie van de Brabantse Wal
De Brabantse Wal gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen liggen in de westelijke
hoek van Brabant. De gemeenten liggen direct aan de snelweg A4 en liggen strategisch tussen de
internationale zeehavens van Antwerpen en Rotterdam. Met de Theodorushaven beschikt Brabantse
Wal ook over een grootschalig haven- en industriegebied met diverse multinationals. De haven met
een multimodale bereikbaarheid functioneert als logistieke draaischijf voor West-Brabant. Met het
aansluiten van de bestaande West-Brabant corridor op binnenvaart corridor Rotterdam-Antwerpen
wordt deze centrale positie nog verder versterkt.
De Brabantse Wal kent een sterke aanwezigheid van de topsectoren biobased economy, agrofood,
logistiek en maintenance. De bedrijventerreinen leveren een belangrijke bijdrage aan het creëren van
het hoogwaardige vestigingsklimaat dat nodig is voor de ontwikkeling van deze speerpunten en
clusters. Er zijn vier economische hotspots die beschouwd kunnen worden als de aanjagers en
magneten voor verdere ontwikkeling van de speerpunten:





Agrofood Cluster Nieuw-Prinsenland (AFC): een grootschalige en duurzame vestigingslocatie
voor innovatieve bedrijven uit en gelieerd aan de agro- en levensmiddelensector;
Business Park Aviolanda: een uniek bedrijvencluster van primair luchtvaart gerelateerde
bedrijven en MRO-activiteiten (onderhoud, reparatie en revisie);
Green Chemistry Campus: een groeiende biobased campus in het hart van industriecomplex
Theodorushaven in Bergen op Zoom;
Delta Agrifood Business (DAB): een vernieuwende ontmoetingsplaats, opleidingscentrum en
onderzoeks- en ontwikkelfaciliteit voor de agrofoodsector.

De aanwezigheid van deze onderscheidende economische hotspots in de regio in combinatie met een
krachtig MKB in de regio maakt dat er sprake is van een economische groeipotentie, zowel vanwege
de doorgroei van gevestigde bedrijven als met het aantrekken van vernieuwende bedrijvigheid van
buiten de regio. Bovendien is een belangrijk deel van het MKB in de drie gemeenten sterk verbonden
zijn met de bedrijvigheid in de topsectoren (ca. 40%). Zo zijn er op de reguliere gemengde
bedrijventerreinen ook veel hoogwaardige en specialistische bedrijven gevestigd, die toeleverancier
zijn of specifieke ondersteunende diensten leveren aan toonaangevende bedrijven in de topsectoren.
Ontwikkelopgave voor bedrijventerreinen
Om de economische potentie van de regio te kunnen verzilveren hebben de Brabantse Wal-gemeenten
een gezamenlijke visie geformuleerd om de kansen aan te merken op het gebied van duurzame
economische ontwikkeling. In dat kader is de notitie ‘Strategische Uitgangspunten Brabantse Wal’
opgesteld over onder meer de additionele behoefte aan bedrijventerreinen voor de komende 10 jaar.
De strategische notitie is begin 2020 opgesteld door Buck Consultants International (BCI) en is in april
van dat jaar in de colleges van de gemeenten vastgesteld. Belangrijke constatering in de notitie is dat
voor de gehele Brabantse Wal er een forse uitbreidingsvraag wordt verwacht binnen de bandbreedte
van 36 hectare tot 55 hectare voor de periode 2020-2030. De vraag naar thematische werklocaties, de
vervangingsvraag en incidentele ruimtevragers van buiten zijn hierin niet meegenomen.
Om de vraag in de komende jaren te kunnen accommoderen is het nodig om nieuwe
bedrijventerreinen op vraaggerichte wijze te ontwikkelen. In de afgelopen jaren is er onvoldoende
ruimte geprogrammeerd op de Brabantse Wal. Voor een deel kan de vraag opgevangen worden door
op lokaal niveau kleinschalige uitbreidingen te realiseren. Dit biedt echter geen structurele oplossing
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voor de vraag vanuit het middelgrote segment. Een ruimere strategische locatie is wenselijk om de
volledige economische potentie van de subregio te kunnen verzilveren.

Afstemming met Regio West-Brabant
Bij de ontwikkeling van een nieuwe bedrijventerreinen is het belangrijk om goed na te denken over de
eisen waaraan de terreinen zouden moeten voldoen, zeker ook in relatie tot de lokale en regionale
context. Zo moeten de bedrijventerreinen een specifiek segment bedienen, daar waar mogelijk een
bijdrage leveren aan andere doelen zoals natuurontwikkeling en ook goed aansluiten bij
ontwikkelingen elders en de (sub)regio.
Tijdens de West-Brabantse Ontwikkeldag op 9 juli 2021 hebben de West-Brabantse gemeenten en de
Provincie Noord-Brabant de regionale afspraken voor bedrijventerreinen West-Brabant vastgesteld.
De bedrijventerreinenstrategie geeft de strategische richting en gaat uit van een kwalitatief gestuurde,
vraaggerichte, adaptieve en dynamische wijze van samenwerken. De procesorganisatie is gericht op
het voeren van een kwalitatieve gesprekken over bedrijventerreinen, het leggen en versterken van de
verbinding met elkaar (samenwerking) en met andere opgaven (integraliteit). Dit zijn ook aspecten die
nadrukkelijk terugkomen in het Ontwikkelplan West-Brabant-West, waarin de zeven gemeenten
samenwerken aan een sterke Westflank.
Bij het opstellen van een regionale programmerings- en investeringsagenda zijn door gemeenten,
Regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant diverse afspraken vastgelegd, onder meer over
hoe de ontwikkeling van nieuwe (grotere) terreinen in de regio afgestemd kunnen worden. Deze
locaties zijn aangeduid als strategische locaties. Strategisch omdat ze van belang zijn om het
Toekomstbeeld te kunnen realiseren. Voor de ontwikkeling ervan is een regionaal proces ingericht
(ambtelijk en bestuurlijk) om de initiatiefnemers voor een terrein te ondersteunen in een goede
onderbouwing en een juiste fasering van die ontwikkelingen.
De strategische meerwaarde van een nieuw bedrijventerrein dient te worden aangetoond aan de hand
van een Integraal Afwegingskader (zie onderstaande figuur). De eerste uitwerking vormt het
vertrekpunt van het verdere regionale afstemmingsproces en is onderdeel van de regionale agenda.
De Provincie Noord-Brabant vervult in het planvormingsproces een meedenkende rol door samen met
gemeenten te kijken naar eventuele drempels en oplossingen.
Figuur 1 Integraal afwegingskader: motivering van bijdrage aan het Toekomstbeeld

De uitkomst van het regionale overleg met de 16 West-Brabantse gemeenten en provincie is dat
Renierpolder III is opgenomen in de regionale programmeringsagenda als strategische locatie. Er
heeft zorgvuldige regionale afstemming plaatsgevonden en het plan is behandeld door de ambtelijke
werkgroep programmering binnen de regio West-Brabant. De Brabantse Wal-gemeenten willen het
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bedrijventerrein nu snel tot ontwikkeling brengen door een bredere programmering voor te leggen
aan de Commissie van Advies en de West-Brabantse Ontwikkeldag. Met de bestuurlijke afspraken in
de notitie Strategische Uitgangspunten Brabantse Wal zijn hier eerder al stappen in gezet.

2 Bredere strategische programmering Brabantse Wal
De drie Brabantse Wal gemeenten zetten in op het realiseren van één gezamenlijke strategische
programmering bedrijventerreinen voor de subregio. 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.
Naast het ontwikkelen van nieuwe ruimte op bedrijventerreinen, ten behoeve van de groeiende
bedrijventerreinenmarkt in de Brabantse Wal is het van belang om doorlopend oog te hebben voor
het op peil houden van de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen en de aansluiting op de
omgeving. Dit geldt uiteraard voor de volledig uitgegeven terreinen, maar ook voor de afronding van
terreinen met nog enkele uitgeefbare (rest)kavels. Een zorgvuldige afronding van deze
bedrijventerreinen is voor de samenwerkende gemeenten belangrijk.

Voortbouwen op de nieuwe regionale afspraken voor West-Brabant
In de kwalitatief gestuurde programmerings- en investeringsagenda bedrijventerreinen van de regio
West-Brabant zijn nieuwe afspraken gemaakt over welke lokale uitbreidingen door de gemeente (in
afstemming met de buurgemeenten) ontwikkeld en geprogrammeerd kunnen worden. Daarnaast zijn
er afspraken gemaakt hoe de ontwikkeling van nieuwe (grotere) strategische terreinen in de regio kan
worden afgestemd, omdat dan ook bedrijven uit andere gemeenten en (sub)regio’s kunnen worden
aangetrokken. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen worden drie typen onderscheiden:




Vraaggericht lokaal: uitbreidingen van bestaande bedrijventerreinen, vooral voor lokaal MKB
Vraaggericht specials/thematisch: strategische reserveringen voor specifieke doelgroepen
Vraaggericht strategisch: grotere locaties met meerwaarde voor subregionale ambities

Nog beperkt beschikbare harde plancapaciteit op bedrijventerreinen Brabantse Wal
Het aantal bedrijventerreinen met nog uitgeefbare kavels in de Brabantse Wal is beperkt. De
bedrijventerreinen in Brabantse Wal gemeenten met nog beschikbare (harde) plancapaciteit zijn in
onderstaande tabel weergegeven:
Bedrijventerrein
AFC NieuwPrinsenland
Reinierpolder
Business Park
Aviolanda
Oude Molen

Gemeente

Typering

Steenbergen

Thematisch (Agrofood)

Steenbergen

Klein tot middelgroot

Woensdrecht

Thematisch (Aerospace)

Bergen op Zoom

Klein tot middelgroot

Uitgeefbaar
39,9
0
4,6
2,9

Bron: Kwalitatief gestuurde programmerings- en investeringsagenda bedrijventerreinen regio West-Brabant (2021)

De nog beschikbare (niet thematische) harde plancapaciteit op bedrijventerreinen in Brabantse Wal is
onvoldoende om in de toekomstige marktvraag te kunnen voorzien. Exclusief de thematisch terreinen
(gereserveerd voor specifieke doelgroepen) bedraagt het aanbod nog 9,2 hectare. De totale uitgifte
binnen de Brabantse Wal in de afgelopen vijf jaar was gemiddeld 8,2 hectare per jaar, inclusief de
thematische locaties. De verwachting is dat Renierpolder en Oude Molen snel zijn uitgegeven.
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Vraaggerichte ontwikkelingen op korte- en middellange termijn
Om in de toekomstige verwachte ruimtebehoefte te kunnen voorzien dienen zachte plannen tot
ontwikkeling te worden gebracht. De verwachte uitbreidingsvraag voor de gehele Brabantse Wal ligt
in de bandbreedte van 36 hectare tot 55 hectare voor de periode 2018-2030. Dit betreft een reëel
marktaandeel voor de Brabantse Wal op basis van gegevens uit de provinciale behoefteraming en
(historische) marktontwikkelingen op de bedrijventerreinen in de drie gemeenten. Dit komt neer op
een gemiddeld jaarlijkse uitbreiding van 2,8 tot 4,2 hectare per jaar. De vraag naar de thematische
werklocaties is hierin niet meegenomen, evenals mogelijke vervangingsvraag door transformatie. Ook
de vraag door incidentele ruimtevragers van buiten de regio West-Brabant zit niet in de prognoses.
Figuur

Strategische programmering bedrijventerreinen Brabantse Wal
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Voor de korte- en middellange termijn willen de Brabantse Wal gemeenten de volgende vier locaties
tot ontwikkeling brengen om op vraaggerichte wijze te voorzien in de lokale en bovenlokale vraag:








In Ossendrecht (gemeente Woensdrecht) wordt het bestaande bedrijventerreinen Driehoeven
uitgebreid ten behoeve van lokale bedrijven. Uitbreiding Driehoeven met Driehoven III (1)
wordt gecombineerd met de herontwikkeling van een naastgelegen locatie (bestemming
veehouderij). Hierdoor kunnen bedrijven verplaatsen vanuit het centrum en ontstaat daar
ruimte voor woningbouw.
De Meilust-locatie (2) is ook een vraaggerichte lokale ontwikkeling. Het betreft een stedelijk
transitiegebied met kansen voor uitbreiding van het naastgelegen bedrijventerrein Meilust.
Het is een goed bereikbare locatie nabij de A4 in een stedelijke omgeving. Gezien de
aanwezigheid van een (hoofd)gasstation in het gebied is een haalbaarheidsonderzoek nodig.
In Bergen op Zoom wordt het bestaande bedrijventerrein Oude Molen uitgebreid met
deelgebied de Uitbreiding Oude Molen (3). De ontwikkeling (‘De Schans VI’ in de regionale
afspraken) is vraaggericht lokaal en wordt volgens de regionale afspraken op basis van een
aantoonbare behoefte (eindgebruikers in beeld) met de buurgemeenten afgestemd.
Reinierpolder III (4) ontwikkelen als een subregionaal gemengd bedrijventerrein direct
gelegen aan de A4-as in Steenbergen. De beoogde doelgroepen zijn bedrijven die goed passen
bij het economisch DNA van de Brabantse Wal. Dat kunnen bedrijven zijn die nu al in de
subregio zijn gevestigd en verder willen groeien, maar ook bedrijven van buitenaf die zich in
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de Brabantse Wal willen vestigen. De ontwikkeling van Reinierpolder III is voor de drie
gemeenten van grote strategische meerwaarde om in de marktvraag te kunnen voorzien.
Met de vier bovengenoemde plannen willen de drie gemeenten zorgen voor voldoende passend
aanbod bedrijventerreinen voor de verwachte marktvraag voor de komende jaren. De vier plannen
zijn ook ingebracht in de regionale overleggen van de regio West-Brabant. In de resultaten van de
regionale programmering wordt voorgesteld om tot ontwikkeling van deze locaties over te gaan.
Om reguliere ontwikkelruimte te kunnen bieden voor bestaande bedrijvigheid en ook een grotere
aantrekkingskracht te kunnen krijgen binnen een grotere regio, wordt voorgesteld om voor de korteen middellange termijn de volgende vier locaties tot ontwikkeling te brengen om op vraaggerichte
wijze te voorzien in de lokale en bovenlokale vraag.

1
2
3
4

Bedrijventerrein
Diehoeven III Uitbreiding
Meilust-locatie
Uitbreiding Oude Molen
Reinierpolder III

Gemeente
Woensdrecht
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
Steenbergen

Typering
Vraaggericht lokaal
Vraaggericht lokaal
Vraaggericht lokaal
Vraaggericht strategisch

Netto omvang
4 ha
6 ha
10 ha
35 ha

Voor de ‘vraaggerichte strategische’ locatie Reinierpolder III dient in regionaal verband de strategische
meerwaarde van het nieuwe bedrijventerrein aangetoond te worden aan de hand van een Integraal
Afwegingskader. De drie ‘vraaggericht lokale’ bedrijventerreinen ten behoeve van het lokaal MKB
worden individueel door de gemeenten met de buurgemeenten afgestemd.

Strategische reserveringen voor de midden- en langere termijn
Voor de langere termijn willen de gemeenten de volgende twee locaties strategisch reserveren:




Auvergnepolder (5) wordt voorlopig behouden als strategische reservering voor de middenlange termijn. De ontwikkeling van de locatie voor bedrijvigheid is op dit moment nog niet
opportuun. Wanneer de locatie op (korte)termijn in aanmerking komt voor ontwikkeling dan
ligt profilering m.b.t. biobased, logistiek en circulair voor de hand, gezien de nabijheid van
Theodorushaven.
De Ster van Lepelstraat (6) wordt door de gemeente Bergen op Zoom ook behouden als
strategisch reserve, gezien de complexiteit van het grondeigendom. Een snelle vraaggerichte
ontwikkeling lijkt op dit moment niet mogelijk. Door de gemeente wordt de locatie gezien als
een potentiële vestigingsplaats voor grootschalige logistieke activiteiten, vanwege de goede
ontsluiting op de A4 en de nabijheid van Theodorushaven en de kern Bergen op Zoom.

Bedrijventerrein
5 Auvergnepolder
6 Ster van Lepelstraat

Gemeente
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom

Typering
Vraaggericht strategisch
Vraaggericht lokaal

Netto omvang
65 ha
15 ha

Bedrijventerrein Reinierpolder III strategische schakel in de programmering
Het subregionaal bedrijventerrein Reinierpolder III is een belangrijk schakel in de gezamenlijke
bedrijventerreinenstrategie van de Brabantse Wal. In de notitie ‘Strategische Uitgangspunten
Brabantse Wal’ is de additionele behoefte aan bedrijventerreinen voor de komende 10 jaar ingeschat
op maximaal 55 hectare, gebaseerd op de provinciale prognose uit 2018 (en regionale doorvertaling)
en de historische ontwikkelingen.
In de confrontatie van vraag en aanbod in de kwalitatieve regionale programmering van West-Brabant
komt voor de subregio Brabantse Wal een tekort naar voren in het segment ‘functioneel klein tot
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middelgroot’. Dit wijkt af van het totale beeld van West-Brabant, daar is er kwantitatief sprake is van
een overaanbod in dit segment. Brabantse Wal kiest voor een vraaggerichte strategische locatie om
de tekorten in dit segment op te kunnen vangen.
Reinierpolder III is voor de Brabantse Wal de enige kansrijke locatie - van een substantiële omvang om op korte en/of middellange termijn in de subregionale marktvraag te kunnen voorzien. De nieuwe
ruimte op Reinierpolder III is ook nodig om discussies te voorkomen over verbreding van doelgroepen
voor de thematische werklocaties. De gemeenten willen ook in de komende jaren blijven vasthouden
aan de onderscheidende profielen voor specifieke bedrijven van onder meer Agrofood Cluster NieuwPrinsenland (AFC), Business Park Aviolanda, Green Chemistry Campus en de Theodorushaven.
In de volgende hoofdstukken wordt de strategische bedrijventerreinontwikkeling Reinierpolder III
nader toegelicht en wordt het Integraal Afweegkader doorlopen. Daarbij worden ook relaties gelegd
met andere onderdelen van de gezamenlijke programmering.

3 Bedrijventerrein Renierpolder III
Beoogde ontwikkeling
Het bedrijventerrein Reinierpolder III is in de programmering opgenomen als strategische locatie voor
vraaggerichte ontwikkeling voor de korte/middellange termijn. De beoogde ontwikkeling van het
bedrijventerrein sluit goed aan op ontwikkelingen in de omgeving. De locatie richt zich niet op grote
kavels (>5 ha) waar Logistiek Park Moerdijk voor wordt ontwikkeld. AFC Nieuw Prinsenland blijft de
aangewezen locatie voor agrofood gerelateerde bedrijven en kleinschalige ruimtevragers in Bergen op
Zoom en Woensdrecht kunnen terecht op eigen nieuwe lokale uitbreidingen. Reinierpark III krijgt
daarmee een eigen profiel voor gemengde (MKB)-bedrijvigheid.

Wat is het beoogde profiel van Reinierpolder III?










Positionering als subregionaal bedrijventerreinen met netto omvang van 35 hectare
Plangebied direct ontsloten op de snelweg A4 met de op- en afrit Steenbergen
‘Logische’ uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen Reinierpolder I en II
Ambitie ontwikkeling als vestigingslocatie voor hoogwaardige werkgelegenheid
Vooruitstrevend energieprofiel en stimulerend voor bedrijven met circulaire ambities
Parkachtige uitstraling en goede inpassing met veel ruimte voor groen en water
Onderdeel van planontwikkeling is een nieuwe groene ecologische verbindingszone
Klimaatadaptieve inrichtingsprincipes om hittestress en wateroverlast te voorkomen
Flexibele verkavelingsstructuur met maximale omvang tot 3 hectare per kavel

Welke doelgroepen passen daarbij?
Reinierpolder III groeit in de komende 10 jaar uit tot een modern en toekomstbestendig
bedrijventerreinen met hoogwaardige vestigingsruimte voor de groei en verplaatsing van het
midden- en kleinbedrijf in de subregio Brabantse Wal. De ruimte komt beschikbaar voor een brede
doorsnede van het subregionale MKB, waaronder ook bedrijven vallen die ondersteunend zijn aan
de speerpuntsectoren agrofood, biobased, logistiek en maintenance. Dat kunnen logistieke-,
productie- of dienstverlenende activiteiten zijn. De verkaveling varieert van 0,5 tot maximaal 3
hectare en wordt op flexibele wijze ingevuld. Terreinen worden duurzaam ingericht. Op
Reinierpolder III is ook ruimte voor lokaal gebonden bedrijven uit Steenbergen die kleiner zijn dan
0,5 hectare. Kleinschalige lokale bedrijven in Bergen op Zoom en Woensdrecht zullen kiezen voor
een lokaal terrein in de eigen gemeente.
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Figuur 2 Ligging Reinierpolder II aan de A4 ter hoogte van Steenbergen

A4

Reinierpolder III

A4

Het MKB is een cruciaal fundament onder de West-Brabantse economie, ook in Brabantse Wal. Ruim
95% van de economie bestaat uit het MKB. In de regionale programmering omvat het segment
‘functioneel klein tot middelgroot’ vooral MKB vanuit reguliere sectoren als bouw, logistiek,
groothandel en productie. Aangevuld met dienstverleners en een beperkte mix van andere functies,
zoals horeca en sport.
De ruimtevraag vanuit dit segment is overwegend lokaal tot subregionaal georiënteerd. Vraag en
aanbod voor deze segmenten dienen ook op subregionaal niveau te worden afgestemd. Waar de
regionale vraag-aanbodconfrontatie een overaanbod laat zien is er in de kwalitatief gestuurde
programmeringsafspraken voor Brabantse Wal een tekort geconstateerd. Er is op dit moment al
sprake van een tekort aan voldoende en kwalitatief geschikte kavels voor middelgrote en kleine
bedrijven die in Brabantse Wal willen vestigen.
Overzicht van potentiële doelgroepen Reinierpolder III:
Herkomst

Potentiële doelgroepen Reinierpolder III

Steenbergen

o
o
o

Vraaggericht strategisch (behoefte functioneel klein tot middelgroot)
Vraaggericht lokaal gebonden
Verplaatsers door herontwikkeling (schuifruimte)

Bergen op Zoom

o

Vraaggericht strategisch (behoefte functioneel klein tot middelgroot)

Woensdrecht

o

Vraaggericht strategisch (behoefte functioneel klein tot middelgroot)
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Regionale
voorzieningen
Roosendaal
Buiten WestBrabant

o
o
o

Clean Energy Hub (CEH)
Parkeervoorziening vrachtverkeer (truckparking)
Hotelvoorzieningen internationale arbeidskrachten

o

Bedrijven met ‘knellend’ groei- of verplaatsingsvraagstuk die niet
geaccommodeerd kunnen worden (nadere afstemming nodig)

o

Incidentele vestigers van buiten de regio die zoeken naar een
vestigingslocatie nabij de Theodorushaven of de zeehavens van
Rotterdam en Antwerpen (nadere verkenning nodig)

4 Invulling strategisch afwegingskader
De strategische meerwaarde van bedrijventerrein Reinierpolder III wordt in dit onderdeel aangetoond
aan de hand van het Integraal Afwegingskader. Deze eerste invulling vormt het vertrekpunt van het
verdere regionale afstemmingsproces. Er zijn nadrukkelijk verbanden gelegd met de belangrijke
herstructureringsopgaven en andere maatschappelijke opgaven.
Elementen strategisch afwegingskader:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bijdrage van Reinierpolder III aan het Toekomstbeeld Bedrijventerreinen West-Brabant
Aansluiting bij opgaven in vraagprognose Provincie Noord-Brabant
Aansluiting bij (sub)regionale en lokale behoefte en bestuurlijke draagvlak
Bijdrage aan maatschappelijke opgaven en belangrijke transities
Verbinding met bestaande omliggende bedrijventerreinen
Mogelijkheden voor duurzame en multimodale bereikbaarheid
Haalbaarheid en realisme van de ontwikkeling

Achtereenvolgens komen de zeven onderdelen aan bod.
1. Bijdrage van Reinierpolder III aan het Toekomstbeeld Bedrijventerreinen West-Brabant
De ontwikkeling van Reinierpolder III is van grote economisch (meer)waarde voor de (sub)regio. Er is
op dit moment sprake van een oplopend tekort aan geschikte vestigingsruimte voor bedrijven.
Tegelijkertijd komt in diverse onderzoeken consequent naar voren dat de sterke sectoren biobased
economy, logistiek en maintenance in de komende jaren fors zullen blijven doorgroeien, onder meer
door de grote economische, technologische en maatschappelijke transities die bedrijven doormaken.
De huidige gunstige economische positie is in de toekomst daarom niet vanzelfsprekend met het oog
op een nieuw economisch tijdperk, waarin deze innovatieve en disruptieve ontwikkelingen een stevige
impact zullen hebben. Productieketens zullen sterk worden beïnvloed door efficiëntere, duurzamere
en slimmere technieken. De verwachting is dat er meer cross-overs tussen sectoren nodig zullen zijn,
omdat de transities complexer van aard worden. Om als Brabantse Wal optimaal in te kunnen spelen
op de veranderende economie en de dynamiek in speerpunten is voldoende en geschikte ruimte
nodig. Een hoogwaardig vestigingsklimaat is vereist om de ambities waar te kunnen maken.
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Toekomstbestendige bedrijventerreinen worden gezien als ruimtelijke randvoorwaarde voor een
vitale economie, omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het regionale vestigingsklimaat. Met
toekomstbestendig wordt ook bedoeld dat er op de bestaande terreinen gewerkt wordt aan de
verbetering van de werkomgeving door aanpak van hittestress, wateroverlast, en versterking van de
biodiversiteit. Bovendien vormen ze een plek waar bedrijven kunnen werken aan vernieuwend
ondernemerschap. In het Toekomstbeeld Bedrijventerreinen West-Brabant wordt expliciet benoemd
dat er in de regio Brabantse Wal een duidelijke ontwikkelopgave aanwezig is. Het wordt wenselijk
geacht om te kijken naar aanvullende bedrijventerreinontwikkeling voor het MKB, ondersteunend aan
de bedrijven in de speerpuntsectoren.
In het Toekomstbeeld wordt voor Brabantse Wal gedacht aan ruimte voor hoogwaardige productie
complementair aan de topsectoren maintenance, aerospace en agrofood/biobased in Brabantse
Wal.
Vanuit een breder ‘West-Brabants-perspectief’ zijn in de regionale programmering meerdere
onderdelen geformuleerd als doorvertaling van het Toekomstbeeld.
Logistiek
West-Brabant een logistieke topregio nu en in 2030! Niet alleen groot in hectaren en vastgoed, maar ook van
meerwaarde voor de regio, zowel economisch als maatschappelijk. Sterke economische relaties met de andere
speerpunten agrofood, biobased, maintenance en circulair.
• Beter benutten en herontwikkelen van ‘brownfields’
• Toplocatie Logistiek Park Moerdijk
• Kansrijke ontwikkellocaties in Roosendaal, Bergen op Zoom en Breda

Agrifood en biobased
Sterke sector in de gehele regio. In 2030 heeft de regio vier werklocaties als economische hotspots ontwikkeld:
• Green Chemistry Campus: groeiende biobased campus binnen het industriecomplex van Theodorushaven in
Bergen op Zoom
• Business Centre Treeport: modern en innovatief boomteeltgebied met bedrijventerrein Business Centre
Treeport (BCT) als centrum
• AFC Nieuw Prinsenland: grootschalige vestigingslocatie voor bedrijven uit en gelieerd aan de agro- en
levensmiddelensector
• Logistiek Park Moerdijk: ruimte voor grootschalige opslag en distributie en voor value added logistics binnen
chemie, biobased en circulair
Maintenance
De sector is een backbone in de regio. In 2030 heeft de regio twee hotspots versterkt en doorontwikkeld:
• Werkendam Maritime Industries: cluster van bedrijven binnen maritieme sector in bouw, reparatie en
onderhoud van binnenvaartschepen
• Business Park Aviolanda: Onderscheidend cluster van primair luchtvaart gerelateerde bedrijven en MROactiviteiten
MKB
Het lokaal midden- en kleinbedrijf is onmisbaar voor de West-Brabantse economie en is ook sterk verweven
met de speerpuntsectoren. De bedrijven zijn veelal sterk lokaal geworteld en vanuit historisch en sociaal
perspectief van grote economische waarde.
• MKB kan zich tot 2030 over het algemeen voldoende door ontwikkelen
• Binnen de gemeente Altena en samenwerkende gemeenten in Brabantse Wal is dit een zorgpunt

Op de Brabantse Wal zijn deze sectoren nadrukkelijk aanwezig. Denk aan de HTSM (Aviolanda), Chemie
en Biobased (Bergen op Zoom), Agrofood (Bergen op Zoom & Steenbergen) en Greentech op het AFC
Nieuw Prinsenland (Steenbergen). Voor deze topsectoren zijn op de Brabantse Wal in bestuurlijk
overleg een aantal economische toplocaties aangewezen. Er is bestuurlijk draagvlak voor de
(door)ontwikkeling van deze locaties, waaronder de nieuwe ontwikkeling van Reinierpolder III.
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De beoordeling van de regionale economische meerwaarde van nieuwe ontwikkellocatie hangt samen
met de mate waarin deze bijdraagt aan de vier bovenstaande pijlers. Voor Reinierpolder III zijn in elk
geval de volgende drie pijlers relevant:


MKB – de ontwikkeling van het MBK voor de gemeenten in Brabantse Wal is een zorgpunt. Er
is een tekort aan ruimte voor deze bedrijvigheid. Reinierpolder III geeft daar invulling aan. In
het Toekomstbeeld wordt benoemd dat er voldoende groeiruimte voor het MKB beschikbaar
moet blijven op de bedrijventerreinen. Nieuwe ruimte leidt ook tot groei van werkgelegenheid
en van de toegevoegde waarde en nieuwe kansen ten aanzien van verduurzaming.



Agrifood, biobased en maintenance – de bedrijventerreinen in de Brabantse Wal vormen een
belangrijke vestigingsplaats voor Maintenance, agrofood en biobased bedrijven. AFC Nieuw
Prinsenland, Theodorushaven (Green Chemistry Campus) en Delta Agrifood Business (DAB)
zijn prominente concentratielocaties voor deze bedrijvigheid. Ontwikkeling van Reinierpolder
III biedt de doorgroeimogelijkheden voor bedrijven die ondersteunend zijn aan deze sectoren
en versterken daarmee de kracht van deze clusters naar de toekomst.

Figuur 3 Toekomstbeeld Bedrijventerreinen West-Brabant (Stec Groep aan Regio West-Brabant)

2. Aansluiting bij opgaven in vraagprognose Provincie Noord-Brabant

De vraagprognose bedrijventerreinen is een kader dat iedere vier jaar door te provincie wordt
geactualiseerd en vastgelegd. De prognoses van de ruimtevraag vormen de basis voor de omvang en
locaties van nieuwe bedrijventerreinen in een bepaalde periode. De prognose van de uitbreidingsvraag
tot en met 2030 voor regio West-Brabant begeeft zich tussen de +194 en +399 hectare (15-31 ha per
jaar). Een groot deel van deze ruimtevraag komt voort uit de segmenten logistiek & groothandel en
chemische industrie. Binnen het segment ‘functioneel klein tot middelgroot’ is er voor Brabantse Wal
sprake van een strategische ontwikkelopgave.
In eerder onderzoek van Buck Consultants International (BCI) ‘Notitie Strategische Uitgangspunten
Bedrijventerreinen Brabantse Wal’ is een reëel marktaandeel voor Brabantse Wal ingeschat op basis
van de gegevens van de regionale vraagprognose.
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De reële bandbreedte voor de uitbreidingsvraag in Brabantse Wal is bepaald op +36 tot +55 hectare in
de periode 2018 t/m 2030 (13 jaren). Dat komt gemiddeld neer op +2,8 tot +4,2 hectare per jaar. Ter
vergelijk: in de afgelopen 10 jaar lag de uitgifte op gemiddeld 5 hectare per jaar. De bandbreedte is
exclusief de ruimtevraag die optreedt door vervangings- of verplaatsingsvraag als gevolg van
transformaties of herprofilering van terreinen. Ook de vraag voor de thematische werklocaties (bijv.
AFC en BP Aviolanda) valt buiten de scope van de provinciale behoefteraming en hangt helemaal af
van het type campus- en clusterconcept. Voor het bepalen van de specifieke vraag naar deze
thematische concepten wordt aanvullend marktonderzoeken uitgevoerd.
De gemeenten willen met de gezamenlijke programmering voorbereid zijn op de marktvraag aan de
bovenkant van de bandbreedte, maar willen tegelijkertijd ook op een vraaggerichte wijze omgaan met
nieuwe bedrijventerreinontwikkelingen. Er wordt daarbij nog nagedacht over het gefaseerd
ontwikkelen van bedrijventerreinen. Het uitgangspunt van de Brabantse Wal is wel om de marktvraag
volledig te accommoderen in de komende jaren.
Het is duidelijk dat de nog beschikbare plancapaciteit in de Brabantse Wal zeer beperkt is, zeker in
relatie tot het uitgiftetempo van de afgelopen jaren (ruim 8 hectare per jaar). Het resterende aanbod
(zonder de thematische terreinen AFC Nieuw-Prinsenland en BP Aviolanda) is onvoldoende om in de
marktvraag te kunnen gaan voorzien.
Doorlopend dienen er zich gevestigde bedrijven aan op de bedrijventerreinen in de Brabantse Wal met
de wens om te vergroten of te verplaatsen binnen de Brabantse Wal. Daarnaast liggen er
maatschappelijke opgaven op de huidige terreinen. Op dit moment is er geen schuifruimte beschikbaar
en hierdoor lopen belangrijke onderdelen van de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen
vast. Pas wanneer er extra bedrijventerrein beschikbaar is ontstaat er lucht om verplaatsingen en
schaalvergrotingen te kunnen faciliteren. Met nieuwe strategische ruimte wordt het bedrijfsleven
beter bediend en kan er ook invulling gegeven worden aan andere opgaven, zoals de energietransitie
(RES), klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit.
3. Aansluiting bij (sub)regionale en lokale behoefte en bestuurlijke draagvlak
In het kader van Veerkrachtig Bestuur is door de Brabantse Wal gemeenten een visie geformuleerd
om in gezamenlijk verband de kansen aan te merken op het gebied van duurzame economische
ontwikkeling. Samen met de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen is Notitie
Strategische Uitgangspunten Bedrijventerreinen Brabantse Wal opgesteld, onder meer over de
behoefte aan bedrijventerreinontwikkeling in deze gemeenten voor de komende 10 jaar. De notitie is
in april 2020 in de colleges van de drie gemeenten vastgesteld.
De conclusie dat de nog beschikbare plancapaciteit op bedrijventerreinen in Brabantse Wal is op dit
moment onvoldoende is om in de toekomstige marktvraag te kunnen voorzien sluit goed aan bij de
urgente signalen die vanuit het lokale bedrijfsleven zijn ontvangen. Voor het segment functioneel klein
tot middelgroot is in het regionaal proces een mismatch geconstateerd tussen vraag en aanbod.
Door te kiezen voor een geconcentreerde nieuwe ontwikkellocatie op De Brabantse Wal wordt
ruimtelijke versnippering voorkomen, wat de toekomstwaarde van de plek ten goede komt. De nieuwe
locatie is van belang om de (sub)regionale vraag op te vangen, maar ook om gevestigde bedrijven op
de Brabantse Wal te faciliteren bij uitbreiding. Er is nu haast geen mogelijkheid om dit soort bedrijven
te accommoderen naar een nieuwe locatie.

13

Samenwerking met de omliggende gemeenten blijft erg belangrijk aangezien bedrijvendynamiek en
de arbeidsmarkt niet ophoudt bij de gemeentelijke grenzen. Bedrijven ‘verplaatsen’ veelal binnen een
straal van 10 kilometer van de huidige locatie en op de arbeidsmarkt is er sprake van een zogenoemd
Daily Urban System. Het is daarom van belang om de ruimtevraag op verschillende locaties in de regio
te faciliteren. Een verdere invulling van de locaties heeft in overleg ook al plaatsgevonden (zie
Ruimtelijke vertaling bedrijventerreinen Brabantse Wal, bijlage 2).
Over de ruimtelijke vertaling zijn bestuurlijke afspraken gemaakt door de Brabantse Wal-gemeenten.
Op deze kaart wordt al helder aangegeven dat Reinierpolder III, als locatie direct langs de A4, een
nieuw subregionaal bedrijventerrein kan zijn wat uitstekend in verbinding staat met andere
uitbreidingen langs deze A4. Met deze ontwikkelingen van en verbindingen tussen bedrijventerreinen
werken de drie gemeenten intensief samen. Zo wordt er toegewerkt naar een uitvoeringsagenda, waar
zaken als de relatie met de lokale en regionale context, de profilering als ‘groene economie’ en de
nieuwe cross-overs tussen agribusiness en industrie worden geconcretiseerd. Dit zijn al belangrijke en
vergevorderde stappen om zo de behoefte en ambities te bedienen.
4. Bijdrage aan maatschappelijke opgaven en belangrijke transities
In de Economische Visie Brabant 2030 wordt de ambitie uitgesproken voor een duurzaam en
welvarend Brabant. Hierbij ligt niet alleen de focus op het bbp per inwoner, maar op een brede
welvaart. Wat inhoudt dat er verschillende dimensies aanwezig zijn voor het bepalen van de welvaart.
Verschillende opgaven die de provincie noemt om deze ‘nieuwe economie’ te waarborgen, zijn ook
toepasbaar op een subregionaal bedrijventerrein in de Brabantse Wal. Sterker nog, hier liggen kansen,
dit geldt ook voor de transitie van het huidige aanbod aan bedrijventerreinen op de Brabantse Wal.
Het aanbrengen van een versnelling in de transities wordt een belangrijk onderdeel van de regionale
planning bedrijventerreinen (RRO’s) en ook de provincie Noord-Brabant wil zwaar gaan inzetten op
verduurzaming van bedrijventerreinen. Uit recent onderzoek van de provincie naar de kansen voor
energietransitie komen bijvoorbeeld bedrijventerreinen Theodorushaven en Noordland in Bergen op
Zoom naar voren als bedrijventerreinen met bovengemiddelde perspectief om bij te dragen aan de
klimaatopgaven.
Energietransitie
De ontwikkeling van een nieuw subregionaal bedrijventerrein biedt kansen en massa om direct
energieneutraal bebouwing (BREEAM-keurmerk) te realiseren waarbij meervoudige meerwaarde
gerealiseerd kan worden door verbinding te maken met het Osiris initiatief. In de visie ‘Energie en
Ruimte’ van de gemeente Steenbergen wordt er aangegeven dat er op bedrijventerreinen
mogelijkheden liggen om zonne-energie op daken te realiseren.
Voor de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom geldt dat dit aansluit bij hun ambities op het
gebied van de energietransitie. Woensdrecht heeft een Uitnodigingskader voor zonne-energie
vastgesteld, waarin opwekking van zonne-energie op daken de grootste voorkeur heeft. De
ondernemers op Reinierpolder I, II & Reinierpark hebben al, in samenwerking met het Ondernemers
Platform Steenbergen (OPS), gezamenlijk zonnepanelen ingekocht. Zo worden meer daken benut voor
het opwekken van zonne-energie. De dakpotentie is er op Reinierpolder om in de nabije toekomst nog
veel meer zonnepanelen op daken te realiseren.
Naast zonne-energie heeft restwarmte een hoog potentieel op de Brabantse Wal, ook een van de
belangrijke strategische pijlers van het RES 1.0. In de strategie is aangegeven dat Steenbergen
potentiële kleine lokale warmtebronnen en de potentiële restwarmte van het datacentra gelegen op
Reinierpolder (Dataplace Nedzone) heeft. Volgens de Regionale Warmtestructuur West-Brabant is er
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ook nog mogelijk om vanuit SUEZ in Roosendaal een warmtenet aan te leggen naar de glastuinbouw
die ten zuiden van Steenbergen is gevestigd. Het zou eventueel een mogelijkheid zijn om deze
warmtetoevoer te verlengen naar het nieuwe bedrijventerrein. Op dit moment wordt ook onderzocht
of wat de haalbaarheid is van een Clean Energy Hub (CEH) op Reinierpolder III.
Circulaire economie
Onder andere Reinierpark kent ruime bebouwingsregels en ruime milieucategorieën, waardoor
bedrijven de mogelijkheid hebben om elkaar aan te vullen als het gaat om restromen van afval. Zo zijn
er planologische mogelijkheden aanwezig op Reinierpark om grondstoffen te hergebruiken om zo
sluitende kringlopen te creëren. Ook aan de voorkant is de Brabantse Wal bereid om bedrijven op
Reinierpolder III te laten vestigingen die zich bezighouden met circulariteit. Geografisch gezien is er
genoeg mogelijkheid om de bedrijven in deze sectoren de ruimte te geven om goed te functioneren.
De Regio West-Brabant wil op het gebied van circulaire economie koploper worden. Vergroening en
vernieuwing van de economie is dan ook één van de opgaven op de regionale agenda van RWB. De
gemeente Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht hebben bewust gekozen om bestuurlijk
verantwoordelijkheid te nemen voor deze opgave.
Een van de doelen van dit programma is om meer synergie te bereiken tussen de groene plantaardige
economie en de samenhangende regio’s, sectoren, organisaties en andere gremia. Deze ambities zijn
goed toepasbaar op Reinierpolder en de uitbreiding daarvan, ook om zo synergie met het AFC te
versterken. Met het nieuwe regioterrein met ondersteunende en aanvullende bedrijvigheid zal het
bereik van deze ambitie sneller dichterbij komen.
Sociaaleconomisch
Momenteel vertrekken relatief veel mensen uit de drie gemeenten om elders te werken. Er is sprake
van een relatief hoge uitgaande pendelstroom door vooral de hoger opgeleiden. Zij pendelen naar
omliggende gemeenten, met als zwaartepunt West-Brabant-Oost en de zuidelijke Randstad. Door het
creëren van meer passende lokale werkgelegenheid met meer banen voor middelbaar en hoger
opgeleiden op het nieuwe subregionaal bedrijventerrein, in combinatie met de thematische
bedrijventerreinen, wordt er een belangrijke sociaaleconomische bijdrage geleverd.
Klimaatadaptatie en Biodiversiteit
Bedrijventerreinen hebben onder andere te maken met het hitte-eiland-effect, waar warmte langer
blijft hangen en de temperatuur daardoor hoger ligt dan het omringende landelijke gebied. Zoals al
eerder aangeven, wordt de uitbreiding met een subregionaal bedrijventerrein een duurzaamheidspark
waar naast alle klimaat mitigerende maatregelen ook vergroening en biodiversiteit hoog in het vaandel
staat. De aanleg van genoeg groen en het nadenken over de positie van bebouwing t.o.v. windrichting
kan hittestress doen afnemen.
Regionale verplaatsingen bieden tevens mogelijkheden om op de bestaande bedrijventerreinen verder
te werken aan het versterken van de toekomstbestendige werkomgeving die bijvoorbeeld beter
aansluit bij omliggende (natuur) functies. Deze verplaatsingen leveren een bijdrage aan het oplossen
van wateroverlast, vergroten van de infiltratie van regenwater door ontharden, verminderen van hitte
en vergroten van de aansluiting met omliggende natuur waardoor biodiversiteit kan toenemen omdat
gericht ruimte ingezet kan worden. Bij verplaatsingen wordt daarom nadrukkelijk ook eisen opgelegd
aan de nieuwe inrichting van de oude percelen.
Dit fenomeen speelt ook op het huidige terrein van Reinierpolder, waar momenteel slechts 6% van het
oppervlakte groen is. Deze klimaatadaptieve maatregelen kunnen goed gecombineerd worden met de
aanleg van nieuwe ecologische verbindingszones. Deze zones op nieuwe bedrijventerreinen hebben
niet alleen een ecologische functie, maar verbeteren ook het woon- en werkklimaat.
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Woningbouwopgave
Door het creëren van extra werkgelegenheid op de Brabantse Wal zal de vraag naar woningen in de
regio kunnen toenemen. Het vasthouden en aantrekken van werkgelegenheid in een hoger segment
zorgt daarbij ook voor een extra groei in de lokale economie op de Brabantse Wal. Het toenemende
aantal inwoners zal een positief effect hebben op de leefbaarheid in onze kernen en toekomstige
economische groei en een positief maatschappelijk effect mogelijk maken.
Digitalisering
Digitalisering gaat door alle economische sectoren heen. Zo ook voor de sectoren aanwezig op
Reinierpolder. De bedrijven in de maintenance sector lenen zich goed om de stap te maken naar een
meer digitale werkomgeving. Op het bedrijventerrein is al glasvezel aanwezig, wat juist voor de
aanwezige sectoren een must is om verder te groeien. Digitalisering wordt steeds belangrijker door
trends zoals robotisering of 3D printing. En juist in de agrosector, zoals het cluster op het AFC en wat
erg groot is in Steenbergen, staat ook aan de vooravond van een forse digitaliseringsslag. Bedrijven op
Reinierpolder spelen een rol om zodoende de processen binnen de Agrofoodsector slimmer en
efficiënter te maken.
5. Verbinding met bestaande omliggende bedrijventerreinen
Bij het maken van nieuwe regionale afspraken is de focus ook nadrukkelijk gelegd op het maken van
een kwaliteitsslag op de bestaande bedrijventerreinen. Dat kan gaan over kwalitatieve thema’s, zoals
economische veroudering, herontwikkeling op (delen van) bedrijventerreinen, verduurzaming en
nieuwe financieringsmodellen voor intensivering van het ruimtegebruik. Reinierpolder III grenst direct
aan de eerdere fasen van Reinierpolder en biedt daarmee kansen om verbindingen te leggen.

1

2
Reinierpolder

3
Reinierpolder II

A4

Steenbergen

1

Reinierpark

2

Locatie ontwikkeling Hotel
Steenbergen

3

Voorkeurslocatie Subregionaal
Bedrijventerrein Reinierpolder III

De gemeenten willen de komende jaren inzetten op herontwikkeling van de bedrijventerreinen. Er zijn
diverse locaties, zoals De Lage Meren, Meilust en de Poort in Bergen op Zoom, met een
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herstructureringsopgave. Daarnaast zijn er enkele locaties in Steenbergen geïdentificeerd die in
mogelijk aanmerking komen voor sanering of transformatie naar woningbouw.
De ontwikkeling van Reinierpolder III kan gaan fungeren als een vliegwiel voor herontwikkeling op
andere terreinen. De planvorming om dit (ook in samenhang met maatschappelijke opgaven) te gaan
realiseren is concreet. De Brabantse Wal gemeenten zijn zich erg bewust van het belang van het
behoud van een goede kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen en de kansen voor omliggende
functies. De bedrijventerreinen Reinierpolder I, II & Reinierpark in de gemeente Steenbergen zijn
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totaal aantal banen op
bedrijventerreinen in de gemeente. Om te voorkomen dat deze economisch waardevolle terreinen in
verval raken is extra schuifruimte nodig.
De gemeente Steenbergen is vanaf 2019 bezig met de herstructureringsopgave op bestaande
bedrijventerreinen, waaronder Reinierpolder. Zo zijn in samenwerking met belanghebbenden al
diverse ingrepen gedaan zoals de herstructurering van groenvoorzieningen. Verdere uitwerkingen
zullen ervoor zorgen dat het qua kwaliteit courant blijft voor de bedrijven die er nu zitten of gaan
komen. Kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen vindt in Woensdrecht continue plaats maar er
speelt nu geen concrete herstructureringsopgave. In Bergen op Zoom spelen diverse
herontwikkelingstrajecten.
Door de ontwikkeling van het nieuwe deel zorgvuldig te koppelen aan het bestaande, willen de
gemeenten de mogelijkheid verkennen om met de opbrengsten door de uitgifte van nieuwe kavels
verdere investeringen uit te voeren op de bestaande bedrijventerreinen op de Brabantse Wal.
Niet alleen met de aangrenzende bedrijventerreinen heeft de uitbreiding van Reinierpolder een sterke
connectie. Ook in combinatie met de overige uitbreidingen op de Brabantse Wal heeft de uitbreiding
van Reinierpolder een versterkend effect voor de regio. Allereerst omdat de locatie van het nieuwe
bedrijventerrein, direct langs de A4, zorgt voor een uitstekende verbinding met de andere terreinen in
de Brabantse Wal. Ten tweede is niet alleen de synergie aanwezig met de al aanwezige sectoren in
Steenbergen, maar is er ook heel goed samenwerking mogelijk tussen de verschillende topsectoren op
de Brabantse Wal. Zo is de verwachting dat er meer cross-overs tussen sectoren nodig zijn, omdat
transities complexer van aard worden. Zoals ook het Economic Board West-Brabant verscheidene
malen genoemd heeft, zorgen cross-overs voor nieuwe typen activiteiten en sectoren die in elkaar
overlopen.
Er liggen kansen voor de Brabantse Wal om zich te profileren als ‘groene economie’, met nieuwe crossovers tussen Agribusiness, Chemie en Maakindustrie. Concluderend zorgt uitbreiding van
Reinierpolder met Reinierpolder III voor een connectie met de naastgelegen terreinen, maar ook zeker
voor een connectie met de andere economische hotspots op de Brabantse Wal.
6. Mogelijkheden voor duurzame en multimodale bereikbaarheid
Reinierpolder III ligt direct aan de snelweg A4 en daarmee ook strategisch tussen de internationale
zeehavens van Antwerpen en Rotterdam. Bovendien ligt de Theodorushaven in Bergen op Zoom om
de hoek. Deze multimodaal ontsloten locatie biedt enorme kansen in de toekomst en Reinierpolder III
kan daar een bijdrage aan leveren. Dit heeft vooral te maken de zeer beperkte ruimte op en rondom
de Theodorushaven voor (groei van) bedrijven en de grote transities die veel bedrijven daar moeten
doormaken in de komende 10-15 jaar.
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Reinierpolder III kan voor bepaalde bedrijven die niet direct gebonden zijn aan een kadeontsluiting,
maar wel dicht bij de logistieke draaischijf willen zitten een interessant alternatief zijn. Zeker met het
aansluiten van de bestaande West-Brabant corridor op binnenvaart corridor Rotterdam-Antwerpen
wordt deze centrale positie nog verder versterkt. Ook heeft de haven de status Core Inlandport binnen
de Northsea-Mediteraneancorridor.
Reinierpolder beschikt over een directe afslag met de A4 en is daarom ook goed aangesloten op het
bovenregionale wegennet. Ook het openbaar vervoer netwerk is op orde van en naar het gebied. Om
de bereikbaarheid verder te verbeteren willen de gemeenten de mogelijkheden in beeld brengen voor
realisatie van een mobiliteit-hub. Hiervoor is afstemming nodig met de containerterminal in Bergen op
Zoom om vervoer over water ook voor bedrijvigheid op Reinierpolder laagdrempelig te maken.
In de komende jaren worden ook diverse Europese binnenvaartverbindingen uitgebouwd als
onderdeel van het project Seine-Schelde. Binnenvaartschepen zullen dan nog verder Frankrijk in
kunnen varen tot aan Parijs door verbeteringen in de verbinding tussen het Seine- en Scheldebekken.
De investeringen leiden tot veranderende goederenstromen over water van en naar de regio Parijs.
Ook voor de Brabantse Wal – als een strategische vestigingslocatie tussen Rotterdam en Antwerpen –
gaat dat een rol spelen met betrekking tot de logistieke activiteiten.
7. Haalbaarheid en realisme van de ontwikkeling
De Brabantse Wal gemeenten zetten samen in op het nieuwe subregionale bedrijventerrein. Op
bestuurlijk vlak zijn hierover verschillende uitgangspunten en afspraken vastgelegd. De strategische
meerwaarde van de locatie wordt door de gemeenten onderschreven. Er zijn al voorwaarden
geformuleerd voor de uitgifte van gronden:







Duurzaam en energieneutraal: op bedrijfsniveau of ook door uitruil van energie en warmte;
Circulariteit: bedrijven hebben een toekomstplan om te komen tot een circulair
productieproces of hebben een gezamenlijk platform om circulariteit te bevorderen op het
bedrijventerrein en de omgeving;
Klimaatadaptief en natuurlinclusief: het plangebied zal in samenhang worden ontwikkeld met
natuur met ook klimaatadaptieve toepassingen;
Digitalisering: het bedrijventerrein heeft beschikking tot hoogwaardig internet (glasvezel) en
overige digitale voorzieningen;
Het bedrijventerrein concept wordt aan de voorkant ontworpen samen met een natuurlijke
omgeving, verbonden met het glastuinbouwgebied

Er zal een BIZ (Bedrijven Investering Zone) worden opgezet bij de start van de ontwikkeling van het
bedrijventerrein. Er wordt ook nagedacht over verschillende samenwerkingsvormen met betrekking
tot de grondexploitatie. Door de gemeenten Steenbergen wordt er Wet voorkeursrecht gemeenten
(Wvg) gelegd op de gronden en ook een bestemmingsplanprocedure wordt opgestart.

5 Afsluitend
Bedrijventerrein Reinierpolder III is niet alleen nodig om de groei vanuit het bedrijfsleven op te kunnen
vangen, maar ook om maatschappelijke- en verduurzamingsvraagstukken op de Brabantse Wal aan te
jagen. De ontwikkeling van Reinierpolder III sluit goed aan op de belangrijke hoofdthema’s van het
Integraal Afwegingskader. De ontwikkeling is ook duurzaam vanuit ruimtelijk perspectief, omdat het
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gaat om de uitbreiding van een goed functionerend bestaand bedrijventerrein, op een strategische
locatie én met drie betrokken gemeenten die er samen werk van willen maken.
De ontwikkeling gaat uit van maximaal 35 hectare netto vraaggericht, waarmee de ontwikkelopgave
voor de Brabantse Wal voor een belangrijk deel ingevuld kan worden. Verschillende doelgroepen
zullen zich aangetrokken voelen tot Reinierpark III. Voor de gemeenten is het van belang om heldere
kaders uit te werken om de ambities van een hoogwaardig en parkachtig bedrijventerrein mogelijk te
maken. De Brabantse Wal-gemeenten streven daarbij naar een goede afstemming met de
buurgemeenten, de regio West-Brabant en de provincie. Er is geen tijd te verliezen met het oog de
grote opgaven waar Brabantse Wal, als belangrijk subregio van West-Brabant, voor staat.
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