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Geachte leden van de gemeenteraad, 

De colleges van Bergen op Zoom, Steenbergen een Woensdrecht informeren u via deze 
brief over de voortgang van de samenwerking en uitvoeringsagenda Veerkrachtig Bestuur in 
de Brabantse Wal. 

ln 2017 hebben de gemeenteraden en colleges van B&W van Steenbergen, Woensdrecht en 
Bergen op zoom, de 'Visie op Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Waf' vastgesteld. Ze 
hebben daarin vastgelegd dat zij zich inzetten voor de integrale ontwikkeling van de 
Brabantse Wal. Die visie is uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. De samenwerking is een 
middel om gezamenlijke doelen te bereiken. 

Voor de uitwerking van de visie is een convenant vastgesteld. ln het convenant voor 
onbepaalde tijd (bijlage 1) is vastgelegd dat de gemeenten zich inspannen om de 
uitvoeringsagenda te realiseren en hoe de governance is ingericht. Gemeenteraden en 
colleges zijn dat convenant aangegaan. 

Hoe nu verder 
Voor een antwoord op de vraag hoe de samenwerking op de Brabantse Wal een vervolg te 
geven in de nieuwe bestuursperiode heeft de stuurgroep Veerkrachtig Bestuur in de 
Brabantse Wal overwogen: 

a. Het convenant 
Gemeenten hebben het convenant in grote lijnen nageleefd. Over de voortgang op de 
agenda hebben colleges aan hun raden gerapporteerd, zij het niet altijd zoals in het 
convenant in artikel 3 was voorzien. Dat heeft o.a. te maken gehad met de 
coronapandemie. 

Gemeenteraden kunnen besluiten tot wijziging van het convenant dan wel tot 
beëindiging ervan. Eens in de vier jaar zou de visie geëvalueerd en geactualiseerd 
worden. Daarbij wordt antwoord gegeven op de vraag of de gevolgen van de 
samenwerking in de Brabantse Wal zowel bestuurlijk, organisatorisch, inhoudelijk als 



financieel in overeenstemming zijn met de visie, en voldoende antwoord biedt op 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

b. De evaluatie 
Op 10 augustus 2021 is in de stuurgroep de voortgang op de verschillende thema's 
binnen de uitvoeringsagenda beschreven. Ook zijn per onderdeel van elk thema 
adviezen gegeven over de noodzaak deze al dan niet op de agenda te laten staan. 
We constateren dat de conclusie is dat het merendeel van de agenda is afgewerkt 
(zie bijlage 2). 

Er zijn, mede door de Brabantse Wal-samenwerking, mooie resultaten bereikt. Hierbij 
valt onder meer te denken aan de actieve samenwerking voor het regionale 
bedrijventerrein, de Regionale Investeringsagenda en het gezamenlijk vieren en 
mede-organiseren van de activiteiten rondom 75 jaar bevrijding. 

c. Omgeving(sontwikke/ingen) 
De samenwerking op diverse onderdelen van thema's is gewaarborgd via andere - 
(sub)regionale- samenwerkingsverbanden. Zoals bij u bekend zijn de 7 gemeenten in 
West-Brabant West (Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, 
Steenbergen en Woensdrecht) door de Provincie aangewezen als 4e stedelijke regio 
van Noord-Brabant. 

Omdat het Rijk en de Provincie met de stedelijke regio's overeenkomsten (Regionaal 
Verstedelijkings Akkoorden) willen sluiten op het gebied van ruimte, economie, 
mobiliteit, landschappelijke ontwikkeling en duurzaamheid, biedt dit voor West- 
Brabant West grote kansen om, met ondersteuning van het Rijk en de Provincie, de 
kwaliteiten van West-Brabant West op het gebied van wonen, werken, natuur, natuur, 
historie verder door te ontwikkelen en uit te bouwen. 

Het voorbije half jaar is op ambtelijk en bestuurlijk niveau gewerkt aan een concept 
Regionale Verstedelijkings Strategie als opmaat naar een 'bidbook' in de vorm van 
een Regionale lnvesterings Agenda (RIA). Dit vormt de basis voor het af te sluiten 
akkoord met het Rijk en de Provincie. Via een zienswijze procedure zal uw raad 
betrokken worden bij de vaststelling van de betreffende documenten. 

Om lokaal en regionaal doelen te bereiken is het belangrijk dat we in West-Brabant 
West, en dus ook op de Brabantse Wal, goed met elkaar samen werken. Alleen dan 
kunnen we de kansen die ons als 4e stedelijke regio in Brabant geboden worden, 
verzilveren. We zijn blij dat we als Brabantse Wal gemeenten en als stedelijke regio 
gemeenten meer en meer samenwerken om deze kansen te benutten. 

De samenwerking / afstemming in de Brabantse Wal is nu effectief op bepaalde 
thema's namelijk wonen, moblllleil, bedrijventerreinen en toerìamc & rccroane. 

d. De nieuwe bestuursperiode 
De nieuwe bestuursperiode 2022-2026 kan nieuwe kansen bieden voor 
samenwerking op een aantal thema's an verantwoording van P.P.n groter geheel, dat 
tegelijkertijd recht blijft doen aan de dynamiek in de omgeving. 

Wij stellen voor ook in de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 te blijven samenwerken op de 
Brabantse Wal, waarbij we invulling gaan geven aan de aandachtsgebieden wonen, 
mobiliteit, bedrijventerreinen en toerisme & recreatie om gezamenlijke doelen te bereiken. 



Het moet goed toeven zijn op de Brabantse Wal: 

• voldoende variatie in huizen en woonomgeving toegespitst op de doelgroepen en de 
vraag, afgestemd op de Brabantse Wal 

• bereikbaarheid in de stad, én van/in kleinen kernen, 
• voldoende mogelijkheden voor uitbreiding/vestiging van bedrijven door hoogwaardige 

bedrijventerreinen, lokaal en regionaal op elkaar en de vraag afgestemd; 
• gezamenlijke branding en promotie van het gevarieerde aanbod op het gebied van 

recreatie en toerisme 

We maken daarvoor een nieuwe uitvoeringsagenda. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht, Steenbergen & Bergen op 
Zoom, 

Burgemeester 
gem. Woensdrecht 

Burgemeester 
gem. Bergen op 
Zoom 


