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U heeft namens de WD naar aanleiding van twee artikelen in BNDeStem artikel 40 
vragen gesteld over de intensievere samenwerking tussen gemeente Bergen op 
Zoom en Roosendaal om een sterke subregio West-Brabant West te borgen 
samen met de andere gemeenten. Het gaat om het artikel in BNDeStem van 8 juli 
jongsleden 'Roosendaal en Bergen op Zoom begraven de strijdbijl' en het artikel 
van 12 juli jongsleden in BNDeStem 'Niet meer eikaars vliegen afvangen'. Uw 
vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

« Bent u op de hoogte gesteld over de nauwere samenwerking tussen onze 
twee grote buurtgemeenten en de andere gemeenten die in het artikel 
en hierboven omschreven zijn?

Wij zijn niet op de hoogte gesteld van het interview met de burgemeesters van 
Bergen op Zoom en Roosendaal en waren hier ook door verrast. Dit is tijdens 
het Brabantse Wal overleg met de drie colleges op 9 juli kenbaar gemaakt aan 
gemeente Bergen op Zoom.

* Kunt u aangeven waarom onze gemeente niet genoemd wordt in de 
berichtgeving?

In de berichtgeving van 8 juli in BNdeStem wordt Steenbergen wel genoemd. In 
het artikel van 12 juli in BNdeStem is dit niet het geval. Wij weten niet wat de 
reden daarvoor is.

» Is deze samenwerking ook aangegeven in het overleg tussen de 
Brabantse Wal gemeentes?

Ja, de colleges van Woensdrecht en Steenbergen hebben tijdens het overleg 
tussen de drie colleges op 9 juli aangegeven verrast te zijn over het artikel van
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8 juli en er is gevraagd naar de status van de samenwerking tussen Bergen op 
Zoom en Roosendaal. Hierop is door de gemeente Bergen op Zoom uitleg 
gegeven over de status van het rapport en de insteek ervan. Het betreft een 
concept rapport dat als insteek heeft om subregionaal koers te bepalen. Dit 
geeft helderheid en biedt steun bij overleggen met de provincie en het Rijk. In 
het overleg is ook aangegeven dat de komende maanden een betere 
verbinding gelegd moet worden met de overige gemeenten in West-Brabant 
West.

« Kunt u aangeven hoe deze samenwerking zich in uw ogen verhoudt tot de 
visie op veerkrachtig bestuur van de Brabantse Wal gemeente uit 2017, 
waarin de gemeente Steenbergen meer met Bergen op Zoom en 
Woensdrecht meer zou gaan samenwerking?

De Brabantse Wal samenwerking is nog steeds van kracht, echter realiseren wij 
ons dat de situatie waarin gemeente Bergen op Zoom zich bevindt het niet 
makkelijker maakt. Zo is dat ook uitgesproken tijdens het overleg van 9 juli. 
Iedere samenwerking juichen wij als gemeente toe, zo ook die tussen Bergen 
op Zoom en Roosendaal. Wij zien dat de twee samenwerkingsinitiatieven ieder 
zich op een ander schaalniveau bevinden.

» Hoe lang was uw College al op de hoogte van deze voorgenomen 
samenwerking tussen Roosendaal en Bergen op Zoom?

Het college is nog niet geïnformeerd over het rapport. Wel was bekend dat er 
een inhoudelijke verkenningen werden gedaan naar de regio en de onderlinge 
verhoudingen.

* Is hierover overleg gevoerd met de betrokken gemeentes en de 
gemeente Steenbergen?

Er is geen bestuurlijk overleg geweest tussen de gemeente Steenbergen en de 
betrokken gemeentes. Ambtelijk is Steenbergen bij de voorbereidingen wel 
betrokken bij het input leveren van het rapport om de kansen en 
mogelijkheden van Steenbergen voor de regio in kaart te brengen.

Indien deze overleggen er geweest zijn de volgende vragen:

* Zijn in deze overleggen ( als die er geweest zijn) de kansen en de
bedreigingen voor de gemeente Steenbergen naar voren gekomen en op 
welke beleidsvlakken?

Op ambtelijk niveau zijn de kansen en bedreigingen voor de subregio naar 
voren gebracht. Onder andere de mogelijkheden van Agrofood en biobased 
zoals die zich ontwikkelen in Steenbergen wordt gezien als een grote kans 
voor de subregio. Hier wordt ook naar verwezen in het artikel van 8 juli jl.
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» Welke kansen en bedreigingen zijn aangegeven en hoe heeft uw College 
daar op gereageerd?

Het college heeft nog geen reactie gegeven. Het stuk wordt nu afgerond en zal 
de komende maanden bestuurlijk gedeeld worden. Tijdens het overleg van 9 
juli met de Brabantse Wal gemeenten is afgesproken dat de gemeenteraden in 
ieder geval in de gelegenheid moeten worden gesteld om kennis te nemen van 
het rapport.

» Hoe verlopen deze gesprekken en is de grondhouding tov de gemeente 
Steenbergen productief?

Bestuurlijk hebben er nog geen gesprekken plaatsgevonden.

Indien deze overleggen er niet geweest zijn de volgende vragen:

* Kunt u aangeven wanneer u voor het eerst hoorde van deze 
samenwerking?

Via het artikel hebben we vernomen van de intensievere samenwerking tussen 
Roosendaal en Bergen op Zoom. Dat er beleidsmatige verkenningen worden 
gedaan op het schaalniveau van West-Brabant west in de regio is bekend. Dit 
gebeurd op vele vlakken in de regio met verschillende regionale 
samenstellingen.

* Kunt u aangeven hoe u op deze berichtgeving gereageerd heeft?

Over de berichtgeving waren we verrast. Dat is ook aangegeven tijdens het 
Brabantse Wal overleg. Samenwerking is altijd een goed uitgangspunt en kan 
kansen creëren voor de subregio en daarmee ook voor de gemeente 
Steenbergen. Inhoudelijk kan het college pas reageren als het concept is 
ontvangen. Volgens afspraak tussen de drie colleges van de Brabantse Wal zal 
het rapport ook aan de gemeenteraad overhandigd worden.

« Vindt uw College het niet vreemd en onwenselijk wanneer zeker onze 
partners Bergen op Zoom en Woensdrecht ons niet geïnformeerd 
hebben?
De berichtgeving heeft ons, zoals eerder aangegeven, verrast. Woensdrecht 
was ook niet op de hoogte van de berichtgeving.

» Wat gaat uw College er aan doen om Steenbergen zo snel mogelijk als 
volwaardige partner betrokken te krijgen bij deze 
samenwerkingsverbanden?

Steenbergen is een volwaardige partner in dergelijke
samenwerkingsverbanden. Zo neemt bijvoorbeeld de burgemeester deel aan 
de Economie Board West Brabant en wethouder Knop vertegenwoordigd
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Steenbergen in de regio binnen de kopgroep bedrijventerreinen, kopgroep 
circulaire economie en in het programma Agrofood en Vitaal Buitengebied.
Ook ambtelijk wordt ingezet op dergelijke posities.

En tot slot de vragen:

» Hoe verhoudt zich deze houding van onze samenwerkingspartners in de 
Samenwerking Brabantse Wal ten opzichte van verdere samenwerking?

De Brabantse Wal samenwerking is nog steeds van kracht. Zo is dat ook 
uitgesproken tijdens het overleg van 9 juli. Zoals al eerder in de beantwoording 
aangegeven, bevinden de twee initiatieven zich op een ander schaalniveau. Op 
beide niveaus moeten we er het beste uithalen zonder zaken dubbel te doen. 
De overlegstructuur en hoe dit zich verhoudt tot andere samenwerkingen is 
mede onderdeel van de afronding van het conceptrapport.

» Het voornemen was in 2017 om twee maal per jaar de gezamenlijke
raden van de Brabantse Wal uit te nodigen. Kunt u aangeven waarom dit 
niet is gebeurd en wanneer dit wel plaats gaat vinden?

De coronacrisis heeft dergelijke bijeenkomsten niet mogelijk gemaakt in de 
afgelopen periode.

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
dejplaaţg^eryangend secretaris, ble burgemeé

□ľLangenberg
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