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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Ontwikkelingen ten aanzien van de Verstedelijkingsstrategie/RIA West-Brabant West

Steenbergen; 21 juni 2022

Aan de Raad,

Op 19 april jl. is de raad via een raadsmededeling geïnformeerd over het proces rondom de 
Regionale Verstedelijkingsstrategie/ RIA West-Brabant West (hierna te noemen als RIA WBW). In 
deze raadşmedeling was opgenomen dat de raad eind mei via een videoboodschap verder zou 
worden geïnformeerd over dit proces. Eind mei dan wel begin juni zouden de concepten van de 
RVS (Regionale Verstedelijkingsstrategie) en de BVS (Brabantse Verstedelijkingsstrategie) worden 
voorgelegd aan de betrokken colleges van de Stedelijke Regio West-Brabant West. Deze 
raadsmededeling geeft de recente ontwikkelingen weer ten aanzien van dit proces.

1. Een korte recapitulatie van het gelopen proces.
De provincie Noord-Brabant heeft de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom, Halderberge, 
Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Woensdrecht aangewezen als 4e stedelijke regio van de 
provincie Noord-Brabant. Deze stedelijke regio heeft de naam "Stedelijke Regio West-Brabant 
West" gekregen (hierna te noemen als SRWBW).

In oktober vorig jaar is het proces gestart om samen met de gemeenten van de SRWBW tot een 
Regionale Verstedelijkingsstrategie (RVS), een Regionale Investeringsagenda (RIA) en vervolgens 
tot een Verstedelijkingssakkoord (RVA) te komen. De Verstedelijkingsstrategie vormt daarbij de 
regionale visie en positionering van de SRWBW, zonder dat er uitspraken worden gedaan over 
(concrete) interventies. De Regionale Investeringsagenda is dan een doorvertaling van de 
Verstedelijkingsstrategie, waarin op logische wijze vanuit deze strategie verdere uitspraken 
worden gedaan over de stedelijke regio. In de RIA wordt deze strategie vertaald in een regionaal 
"bod" waarover de stedelijke regio afspraken wil maken met Rijk en provincie. Deze afspraken 
worden dan vastgelegd in een Verstedelijkingssakkoord (RVA).

Vanuit de provincie Noord-Brabant is er ook een proces opgestart om tot een Brabantse 
Verstedelijkingsstrategie (BVS) te komen. Dit proces is gestart zodat de provincie aan sluit op de 
verschillende stedelijke regio's en hun verstedelijkingsstrategieën. De verschillende Regionale 
Verstedelijkingsstrategieën zijn dan een doorvertaling van de Brabantse Verstedelijkingsstrategie.

2. Videoboodschap
De raad zou tegen de zomer verder geïnformeerd worden over het proces richting de RIA/het 
Verstedelijkingsakkoord middels een videoboodschap. De raad heeft inmiddels deze 
videoboodschap gekregen waarin meer verteld wordt over het proces richting de RIA/het 
Verstedelijkingsakkoord. De griffier zal hierbij nog een toegankelijke YouTube-link sturen waarin 
het filmpje ook nog te zien is.
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3. De colleges van de Stedelijke Regio West-Brabant West hebben ingestemd met de 
Regionale Verstedelijkingsstrategie en de ontwikkelprincipes van de Brabantse 
Verstedelijkingsstrategie
In de raadsmedeling van 19 april was ook te lezen dat de Regionale Verstedelijkingsstrategie en 
de Brabantse Verstedelijkingsstrategie eind mei en begin juni aan de colleges zou worden 
voorgelegd. Dit is inmiddels gebeurd. De colleges van de SRWBW hebben daarbij ingestemd met 
de richtinggevende principes van de Brabantse Verstedelijkingsstrategie. Daarnaast hebben de 
colleges ook ingestemd met de Regionale Verstedelijkingsstrategie.

De SRWBW wordt door de Regionale Verstedelijkingsstrategie een aantrekkelijke woon- en 
werkregio. De inzet is een hoogwaardige, integrale en duurzame ontwikkeling van de regio 
waarin ruimte is voor uitbreiding van wonen en werken, maar waarbij water, groen en natuur 
eveneens verder ontwikkeld worden. Het rijk heeft een grote opgave om woningen te bouwen.
De SRWBW geeft ook aan dat de regio graag bereid is om een grotere bijdrage te kunnen leveren 
aan de verstedelijkingsopgave van Nederland en Noord-Brabant. Dat kan door bijvoorbeeld nog 
meer woningen te bouwen dan dat op dit moment voorzien is in de regio.

4. Het verdere proces.
De Regionale Verstedelijkingsstrategie wordt in de maanden juni en juli verder vertaald naar de 
Regionale Investeringsagenda, waarin de inzet wordt bepaald voor de Regionale 
Investeringsagenda voor de SRWBW. Conform de planning wordt de Regionale 
Investeringsagenda eind juli dan vastgesteld door de colleges van de SRWB. De gemeenteraden 
van de SRWBW komen in augustus en september a.s. in positie doormiddel van een zienswijze 
procedure op de Regionale Investeringsagenda. Deze Regionale Investeringsagenda bieden we 
aan het rijk en de provincie als basis voor het te sluiten Verstedelijkingsakkoord. In 
november/december (afhankelijk van de exacte planning) wordt dan het
Verstedelijkingssakkoord gesloten. De gemeenteraden van de gemeenten van de Stedelijke Regio 
West-Brabant West zullen verder actief betrokken worden bij dit proces.
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