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Onderwerp: strategische samenwerking bedrijventerreinen Brabantse Wal

Steenbergen; 18 januari 2022

Aan de raad,

1. Inleiding
De Brabantse Wal-gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen werken in het kader 
van Veerkrachtig Bestuur al langere tijd samen om kansen te verzilveren op het gebied van 
duurzame economische ontwikkeling.

Een van deze ontwikkelingen is het doen van een aanbod aan de provincie Noord-Brabant om 
gezamenlijk de status van "regionaal strategisch bedrijventerrein" te verkrijgen.

In deze adviesnota worden de resultaten van het intensieve proces toegelicht dat de afgelopen 
maand is doorlopen om te komen tot een gewogen aanbod en een haalbare vorm van 
samenwerking tussen de Brabantse Wal-gemeenten.

2. Achtergrond en context
Elke gemeente beschikt over ruimte waar bedrijven zijn gevestigd, de bedrijventerreinen. In het 
kader van het aanbod aan de provincie is er sprake van twee soorten bedrijventerreinen:

1. Regionaal strategisch bedrijventerrein (Reinierpolder III);
2. Lokale vraaggerichte bedrijventerreinen (alle overige bedrijventerreinen in de Brabantse Wal- 

gemeenten)

De bedrijventerreinen verschillen waar het gaat om de aard en het soort bedrijf dat zich wil vestigen. 
Zo kunnen zich op het regionale strategische bedrijventerrein alleen bedrijven vestigen die behoren 
bij de regionale topsectoren of een symbiose hebben met de topsectoren. Ook verschillen de 
terreinen in grootte van de kavels die kunnen worden uitgegeven voor bedrijven die zich willen 
vestigen. Op het regionale strategische bedrijventerrein kunnen grotere kavels worden uitgegeven 
dan op de lokale vraaggerichte bedrijventerreinen.

3.1 Regionaal strategisch bedrijventerrein
Met het doen van een gezamenlijke aanbieding willen de Brabantse Wal-gemeenten ervoor zorgen 
dat er een bedrijventerrein-in-ontwikkeling wordt aangewezen door de provincie Noord-Brabant die 
de status krijgt van "regionaal strategisch bedrijventerrein".
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Als een bedrijventerrein deze status heeft, betekent dit dus dat er voorwaarden worden gesteld aan 
de bedrijven die zich daar willen vestigen. Dat betekent voor het aanbod van de Brabantse Wal- 
gemeenten dat zich op het regionaal strategische bedrijventerrein alleen bedrijven kunnen vestigen 
uit de topsectoren Agrofood, Biobased Economy en Maintenance of bedrijven die een duidelijke 
symbiose hebben met de topsectoren. De ontwikkeling van een regionaal strategisch 
bedrijventerrein biedt dus kansen voor de Brabantse Wal-gemeenten om stuwende bedrijvigheid in 
de regio te creëren, te faciliteren en te stimuleren, met alle spin-off van dien.

Om gezamenlijk een bod te doen, is het afgelopen jaar gewerkt aan de onderbouwing van deze 
aanbieding. Belangrijke vragen daarbij waren onder andere:

is er vraag naar ruimte op een bedrijventerrein door bedrijven die tot de genoemde 
topsectoren behoren of bedrijven die een symbiose hebben met de topsectoren?; 
hoe groot is die vraag naar ruimte voor deze bedrijven dan precies?;
hoeveel ruimte kan elke gemeente binnen haar eigen grenzen beschikbaar stellen voor het 
ontwikkelen van één of meerdere bedrijventerreinen?;
is er binnen de huidige gemeentelijke bedrijventerreinen nog ruimte beschikbaar?

Op basis van deze onderbouwing is Reinierpolder III aangewezen om in te zetten als regionaal 
strategisch bedrijventerrein. Er is immers vraag en daar is ruimte. Om de status "regionaal 
strategisch bedrijventerrein" te verkrijgen, is het nodig:

1. dat een gezamenlijk aanbod wordt gedaan richting de provincie Noord-Brabant, via de Regio 
West-Brabant, door de drie Brabantse Wal-gemeenten;

2. dat er een nauwe samenwerking wordt ontwikkeld door de drie Brabantse Wal-gemeenten 
om de strategische programmering te vertalen naar een praktische invulling van ruimte op 
het toekomstige regionale strategische bedrijventerrein;

3. dat de provincie de status "regionaal strategisch bedrijventerrein" toekent aan Reinierpolder 
III op basis van:

a. een goede kwalitatief en kwantitatief onderbouwde aanbieding;
b. een onderbouwde strategische programmering.

Als eenmaal de status "regionaal strategisch bedrijventerrein" is toegekend aan Reinierpolder III 
hebben de Brabantse Wal-gemeenten de beschikking over één specifiek te ontwikkelen 
bedrijventerrein, voor de gezamenlijke topsectoren en direct daaraan gerelateerde bedrijven. Het is 
vervolgens aan de Brabantse Wal-gemeenten om de samenwerking verder uit te werken op basis 
van de in de aanbieding opgenomen uitgangspunten (lees: een organisatie in te richten).

Het strategische bedrijventerrein Reinierpolder III zal uiteindelijk zo'n 20 ha groot worden. De 
maximale kavelgrootte is 2,5 ha. Zie hiervoor ook het bijgevoegde afsprakenkader "Programmering 
bedrijventerreinen Brabantse Wal".

3.2 Lokaal vraaggerichte bedrijventerreinen
Naast een bedrijventerrein met de status "regionaal strategisch bedrijventerrein" bestaan er ook 
lokale vraaggerichte bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen worden per gemeente ontwikkeld, 
beheerd en uitgegeven. Ook voor de lokale bedrijventerreinen is de samenwerking opgezocht 
binnen de Brabantse Wal-gemeenten om gezamenlijk de vraag naar bedrijventerrein en het aanbod 
van bedrijventerrein te inventariseren en zo mogelijk op elkaar af te stemmen.
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Ook hier is het afgelopen jaar gewerkt aan een onderbouwing van vraag en aanbod en ook hier zijn 
belangrijke vragen beantwoord. Deze vragen waren onder andere:

wat is per gemeente de vraag naar ruimte op lokale bedrijventerreinen?;
hoeveel ruimte heeft elke gemeente afzonderlijk beschikbaar op lokale bedrijventerreinen om
te voldoen aan de vraag naar deze ruimte?;
wat zijn de mogelijke groeimogelijkheden om de groeiende vraag naar ruimte op te kunnen 
vangen?

Voor Steenbergen zal binnen Reinierpolder III een gebied nodig zijn van zo'n 10 ha als lokaal 
vraaggericht bedrijventerrein, specifiek voor het lokale MKB. De ruimte die nodig is voor de twee 
verschillende bedrijventerreinen wordt als volgt verdeeld:
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Uiteindelijk zal Reinierpolder III bestaan uit twee verschillende van elkaar gescheiden 
bedrijventerreinen. Eén regionaal strategisch bedrijventerrein (20 ha en maximale kavelgrootte 2,5 
ha) en een lokaal vraaggericht bedrijventerrein (10 ha en een maximale kavelgrootte van 0,5 ha).

3.3 Samenwerking
De bijlage "Programmering bedrijventerreinen Brabantse Wal" bevat een afsprakenkader en 
verwoordt de voorkeur van de drie gemeenten ten aanzien van samenwerking. Deze bijlage is 
opgesteld door BMC, die de afgelopen zes weken het proces heeft begeleid om een breed gedragen 
aanbod te formuleren en dient als basis om het definitieve aanbod aan de provincie Noord-Brabant 
te kunnen doen.

Omdat gezamenlijk een regionaal strategisch bedrijventerrein wordt ontwikkeld, waarbij de 
topsectoren van alle Brabantse Wal gemeenten worden gefaciliteerd en betrokken, heeft het ook de 
sterke voorkeur om dit bedrijventerrein gezamenlijk en risicodragend te exploiteren. In de bijlage is 
de gewenste samenwerking weergegeven als een publiek-publieke samenwerking, waarbij 
gezamenlijk een ontwikkel-entiteit wordt vormgegeven. Basis hierbij is dat de partij die investeert en 
risico loopt, ook de partij is die zelf sturing wil geven aan het traject van locatieontwikkeling. 
Aangezien de Brabantse Wal-gemeenten dit gezamenlijk willen ontwikkelen, is het dus logisch om 
ook gezamenlijk het risico te lopen dan wel te delen.

Belangrijk hierbij is dat de gemeente Steenbergen te allen tijde haar publieke rol blijft vervullen. De 
gemeenteraad van Steenbergen blijft haar eigen verantwoordelijkheid behouden voor het 
vaststellen van een Omgevingsplan en bijvoorbeeld het beheer van de openbare ruimte. Voor de 
gemeente Steenbergen betekent dit dat een scheiding van rollen zal worden georganiseerd.
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Een rol als bestuurlijk vertegenwoordiger in de ontwikkelentiteit voor Reinierpolder III en een 
publieke rol namens de gemeente Steenbergen.

Alvorens verder te gaan met het aanscherpen van de definitieve aanbieding aan de provincie is 
afgesproken om de huidige stand van zaken breed te delen met de colleges respectievelijk de 
gemeenteraden van de Brabantse Wal-gemeenten. Dit raadsvoorstel dient derhalve de 
gemeenteraad te informeren over de voorgenomen aanbieding en de voorkeur voor de wijze 
waarop wordt samengewerkt, zoals vastgelegd in de genoemde bijlage "Programmering 
bedrijventerreinen Brabantse Wal".

4. Doelstelling
Het beoogde doel van de strategische samenwerking is:

het verkrijgen van de status "regionaal strategisch bedrijventerrein"; 
om aldus hoogwaardige en innovatieve ondernemingen in de topsectoren Agrofood, 
Biobased en Maintenance en de direct daaraan gerelateerde ondernemingen, 
kwaliteitsruimte te geven (inzetten op versterking van de topsectoren); 
en daarmee stuwende bedrijvigheid te creëren;
om gezamenlijk een krachtig vestigingsklimaat te realiseren voor het reeds aanwezige MKB 
en eventuele nieuwkomers (Inzetten op het versterken van het huidige vestigingsklimaat).

Het beoogde doel van de (publiek-publieke) samenwerking is:
om gezamenlijk op een verantwoorde wijze risicodragend het bedrijventerrein Reinierpolder 
III en de regionale bedrijventerreinen te ontwikkelen en te realiseren; 
gezamenlijk de regie te voeren om het effect van het aanbod aan de provincie te 
optimaliseren voor alle Brabantse Wal-gemeenten.

5. Overwegingen
De ontwikkeling van Reinierpolder III sluit naadloos aan bij het reeds vastgestelde beleidskader 
"Economische Kracht Steenbergen". In dit beleidskader is expliciet geformuleerd dat de gemeente 
Steenbergen ruimte wil bieden aan bedrijven om zich te vestigen en te groeien. Het bod van de 
Brabantse Wal gemeenten draagt direct bij aan deze geformuleerde doelstellingen, zowel wat 
betreft de vraag naar ruimte als wat toekomstbestendigheid en duurzaamheid betreft.

Reinierpolder III groeit in de komende 10 jaar uit tot een modern en toekomstbestendig 
bedrijventerrein voor de vestiging van bedrijven uit de genoemde topsectoren of direct daaraan 
gerelateerde bedrijven. Dit is slechts mogelijk indien het bedrijventerrein de status verkrijgt van 
"regionaal strategisch bedrijventerrein". Deze status is slechts te verkrijgen indien de Brabantse Wal- 
gemeente een gezamenlijk aanbod doen aan de provincie.

In het aanbod aan de provincie wordt onderscheid gemaakt tussen regionaal strategisch 
bedrijventerrein en lokaal vraaggericht bedrijventerrein. Dit onderscheid is van belang omdat in het 
regionale strategische bedrijventerrein alleen bedrijven uit de genoemde topsectoren kunnen 
landen en/of bedrijven die aantoonbaar een symbiose hebben met deze topsectoren. Het reeds 
aanwezige MKB en het MKB dat niet tot de topsectoren behoort, kan uitsluitend gebruik maken van 
de lokale vraaggerichte bedrijventerreinen. Zowel voor het regionale strategische bedrijventerrein 
als de lokale vraaggerichte bedrijventerreinen is op dit moment geen ofte weinig ruimte 
beschikbaar om aan de toekomstige vraag naar bedrijfsruimte te voldoen.
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Door intensief samen te werken om vraag en aanbod van bedrijfsruimte af te stemmen kunnen de 
bedrijven in de Brabantse Wal-gemeenten behouden blijven voor de regio en kan er gereguleerd 
ingezet worden op groei, zowel voor het regulier MKB als voor de topsectoren. Ook kan door de 
samenwerking effectief bijgedragen worden aan de klimaattransitie voor elke gemeente 
afzonderlijk.

Zou elke gemeente voor zichzelf de ontwikkeling van de bedrijventerreinen ter hand nemen, dan 
worden grenzen gesteld aan de grootte van de uit te geven kavels en kunnen de synergie-effecten 
op gebied van economie en klimaat niet worden behaald. Tevens wordt de ontwikkeling van de 
topsectoren daarmee ernstig belemmerd voor de gehele regio.

6. Middelen
De financiële consequenties van dit voorstel zijn beperkt tot ambtelijke kosten en de kosten van 
externe advisering. De kosten worden ten laste gebracht van de gebate beleidsterreinen economie 
en duurzaamheid en evenredig over de verschillende gemeenten verdeeld.

7. Duurzaamheid
Aan het regionaal strategische bedrijventerrein worden niet alleen eisen gesteld aan de aard van de 
bedrijvigheid, ook zullen eisen worden gesteld ten aanzien van duurzaamheid. Deze eisen gelden voor 
de bedrijven die zich willen vestigen, maar gelden ook voor de inrichting van het gehele terrein. Onder 
andere zal de schaalgrootte die Reinierpolder biedt, gebruikt worden om duurzaam om te gaan met 
energie, materialen, retourstromen en gebouwen.

Daarnaast zal in de programmering van lokale vraaggerichte bedrijventerreinen rekening worden 
gehouden met vrijgekomen ruimte als gevolg van het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten. Deze 
vrijgekomen schuifruimte dient bedrijven te ondersteunen die op hun huidige locatie onvoldoende 
invulling kunnen geven aan de energietransitie.

Tenslotte zal bij de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in het algemeen zoveel mogelijk worden 
aangesloten bij de in de Regionale Energietransitie gemaakte afspraken.

8. Risico's
Indien de strategische samenwerking niet of onvolledig van de grond komt, wordt niet de status van 
"regionaal strategisch bedrijventerrein" verkregen en zullen de Brabantse Wal-gemeenten 
zelfstandig hun eigen lokale vraaggerichte bedrijventerreinen tot ontwikkeling brengen.

Dit zal leiden tot het missen van vele economische kansen. Denk hierbij aan het vestigingsklimaat 
voor werknemers, het ontwikkelen van gespecialiseerde kennis en de samenwerkingsmogelijkheden 
van ondernemingen onderling. Daarnaast zal de gemeente Steenbergen de spin-off van nieuwe en 
tot de topsectoren behorende bedrijven niet kunnen benutten. Dit geldt overigens voor alle drie de 
deelnemende gemeenten.

Indien het gezamenlijke aanbod aan de provincie en de gewenste samenwerking niet tijdig kan 
worden ingevuld, bestaat de kans dat we de mogelijkheid om de gewenste status te verkrijgen aan 
ons voorbij moeten laten gaan.

9. Afsprakenkader
In de bijlage "Programmering bedrijventerreinen Brabantse Wal" is een afsprakenkader ontwikkeld 
door de drie Brabantse Wal-gemeenten. Dit afsprakenkader beoogt de gezamenlijke ontwikkeling 
van een regionaal strategisch bedrijventerrein en het maken van afstemmingsafspraken voor de 
lokale vraaggerichte ontwikkeling van bedrijventerreinen.
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In de bijlage is de inhoudelijke programmering bedrijventerreinen in de kern beschreven. Daarbij 
zijn ook de contouren van de samenwerking voor de ontwikkeling van het strategische regionale 
bedrijventerrein Reinierpolder III beschreven.

Dit afsprakenkader is de weerslag van een gedegen proces om een gezamenlijk bod te kunnen doen 
richting de provincie als Brabantse Wal-gemeenten. Daarbij is ook zorgvuldig gekeken naar de wijze 
waarop het gezamenlijke bod daadwerkelijk uitgevoerd kan worden als de provincie de status 
"regionaal strategisch bedrijventerrein" zal toekennen. Hiermee is de waarom vraag (het versterken 
van de regionale economie), de wat vraag (verkrijgen van de status "regionaal strategisch 
bedrijventerrein") als de hoe vraag (exploiteren een gezamenlijke en risicodragende publiek- 
publieke entiteit) beantwoord. Het afsprakenkader wordt door de colleges van alle drie de 
Brabantse Wal-gemeenten ondersteund.

10. Planning
In januari vindt nadere afstemming met Regio West-Brabant plaats om de aangescherpte 
programmering te bespreken. Vervolgens zal het regionale bod in februari voorgelegd worden bij de 
provincie Noord-Brabant.

11. Voorstel
Het college vraagt de gemeenteraad:

1. Kennis te nemen van het voornemen van het college:
a. om met de drie Brabantse Wal-gemeenten gezamenlijk een nieuw regionaal strategisch 
bedrijventerrein van 20 ha te ontwikkelen (en 10 ha lokaal vraaggericht als gemeente 
Steenbergen);
b. om Reinierpolder III in te zetten als regionaal strategisch bedrijventerrein;
c. om Reinierpolder III samen met de overige Brabantse Wal-gemeenten risicodragend te 
ontwikkelen;

2. Dit voorstel opiniërend te behandelen tijdens de oordeelvormende raadsvergadering van 9 
februari aanstaande over de voorkeur van het college:

a. om een gezamenlijk bod (met de overige Brabantse Wal-gemeenten) uit te brengen 
richting de provincie Noord-Brabant voor wat betreft de ontwikkeling van een regionaal 
strategisch bedrijventerrein;
b. om Reinierpolder III in te zetten als regionaal strategisch bedrijventerrein;
c. om samen met de overige Brabantse Wal-gemeenten risicodragend in een publiek- 
publieke samenwerking Reinierpolder III te ontwikkelen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenberge: 
de secretaris, de burgeme

"MBA
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