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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Programmering status bedrijventerreinen Brabantse Wal

Steenbergen; 11 oktober 2022

Aan de Raad,

Graag informeren wij u over de voortgang betreffende de programmeringsstatus bedrijventerreinen 
Brabantse Wal.

Inleiding
De Brabantse Wal (BW)-gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht werken in het 
kader van Veerkrachtig Bestuur samen om de kansen te verzilveren op het gebied van duurzame 
economische ontwikkeling. De samenwerking draagt onder meer bij aan de versterking van de 
arbeidsmarkt en het creëren van een sterk en toekomstbestendig vestigingsklimaat. Daarbij dragen de 
gemeenten met de samenwerking vanuit een breder 'West- Brabants-perspectief' bij aan de opgaven 
in de regio. Vanuit dit perspectief werken de gemeenten al enige tijd samen aan de contouren van een 
gezamenlijk programma bedrijventerreinen met als uitgangspunt: 'het juiste bedrijf op de juiste plek'. 
U bent daarover eerder door ons geïnformeerd. Het programma voorziet in de ontwikkeling van een 
regionaal strategisch bedrijventerrein en afstemming van lokale vraaggerichte 
bedrijventerreinontwikkeling.

Bestuurlijk kader
De Brabantse Wal gemeenten hebben vanuit de bestuurlijke agenda 'Veerkrachtig Bestuur' in 
december 2021 Afsprakenkader Programmering bedrijventerreinen Brabantse Wal vastgesteld. De 
volgende stap is het verkrijgen van een programmastatus voor de ontwikkeling van een gezamenlijk te 
ontwikkelen regionaal strategisch bedrijventerrein en drie lokaal vraaggerichte bedrijventerreinen. 
Het regionaal strategische bedrijventerrein betreft 20 ha bij Steenbergen, Reinierpolder III, 
complementair aan de topsectoren Maintenance, Agrofood en Biobased economy. De lokaal 
vraaggerichte bedrijventerreinen zijn 10 ha bij Oude Molen in Bergen op Zoom, 3- 5 ha bij Driehoeven 
in Woensdrecht en 10 ha aansluitend op Reinierpolder in Steenbergen.

Op 30 november 2022 wordt de strategische programmering met de vier voorgestelde 
ontwikkellocaties geagendeerd op de West-Brabantse Ontwikkeldag. De West-Brabantse 
Ontwikkeldag vond nam oorspronkelijk plaats op 09 december 2022 maar is samengevoegd met de 
regiodag van 30 november. Vervolgens worden de programmeringsafspraken bedrijventerreinen 
en startnotitie voor het strategisch bedrijventerrein Reinierpolder III verder uitgewerkt. De 
gemeenteraad is bevoegd gezag als het gaat om het aangaan van een samenwerking tussen de 
Brabantse Wal-gemeenten. De programmeringsafspraken en de startnotitie worden naar verwachting 
in eerste kwartaal 2023 gezamenlijk aan de raden van de Brabantse Wal voorgelegd.
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Planologisch kader
Conform regionale afspraken moeten alle vier de terreinen programmastatus krijgen. Het verkrijgen 
van programmastatus is vereist om het latere RO-spoor te kunnen doorlopen. Voor de provincie is het 
de kapstok en eerste toetsingskader. Inzet is dat de BW-gemeenten uiteindelijk de gezamenlijke 
bedrijventerreinen programmering inbrengen bij regio (Regio West-Brabant (RWB)) en provincie 
Noord-Brabant. Na positief advies van het strategische programma krijgt het een formele 
programmeringsstatus (conform de interim Omgevingsverordening), passend binnen de 
programmerings- en investeringsagenda bedrijventerreinen Regio West-Brabant.

Vervolgproces programmastatus
Het afsprakenkader en de programmering bedrijventerreinen zijn eerder dit jaar met de drie colleges 
en raden besproken. De programmering status wordt geagendeerd op komende West-Brabantse 
Ontwikkeldag samen met de provincie. Voorafgaand aan de Ontwikkeldag zal de programmering 
worden geagendeerd in de drie colleges. Afhankelijk van de terugkoppeling uit de ambtelijke 
werkgroep van de van de RWB zal het definitieve stuk ingebracht worden op de college vergadering 
van 2, 9 of 16 november. Daarnaast is het belang om programmeringsafspraken te maken en de kaders 
van samenwerking tussen gemeenten voor de ontwikkeling van Reinierpolder III op te stellen. 
Daarvoor is parallel aan de voorbereiding van de programmastatus en onder begeleiding van BMC 
gestart met het opstellen van programmeringsafspraken en een startnotitie voor Reinierpolder III. 
Voor deze twee sporen zijn per gemeente projectgroepen ingericht. Zodra de 
programmeringsafspraken en startnotitie gereed zijn, worden deze voorgelegd aan de drie colleges en 
raden. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden.

Consequenties
Door deze gezamenlijke programmering kunnen de Brabantse Wal gemeenten gezamenlijk aan de 
behoefte aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen voldoen zowel regionaal strategisch als lokaal 
vraaggericht. Het verkrijgen van de Programmastatus is de sleutel naar het verder uitwerken van zowel 
het RO spoor als het samenwerkingsmodel.

Hoogachtend, į y
burgemeester en wethouders van Stöenbergafn,

mr. N.M.H.C. Pot-Broos
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