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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Raadsmededeling inzake het proces rondom de Verstedelijkingsstrategie/RIA West-Brabant West

Steenbergen; 19 april 2022

Aan de Raad,
Naar aanleiding van de thema-avond "Ruimte 8« Economie" van dinsdagavond 12 april jl.
informeren wij u graag verder over het proces rondom de Verstedelijkingsstrategie/RIA WestBrabant West (hierna te noemen: RIA WBW). We willen met deze raadsmededeling een helder en
eenduidig beeld schetsen over dit proces.
1. Inleiding
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 (hierna te noemen als SRWBW) gekregen.
In oktober vorig jaar is het proces gestart om met de SRWBW te komen tot een
Verstedelijkingsstrategie en een de Regionale Investeringsagenda. Het proces richting de
Verstedelijkingsstrategie en de RIA WBW is op dit moment lopende en wordt in gezamenlijkheid
opgepakt door de gemeentes die onderdeel uitmaken van de SRWBW. Het lopende proces komt
verder aan bod in de laatste paragraaf van deze raadsmededeling.
Belangrijk is wel om een scherpe scheidslijn te maken tussen deze twee voorgenoemde
elementen (de Verstedelijkingsstrategie en de RIA WBW). De twee elementen zijn namelijk
opeenvolgende doch aparte stappen in het gehele proces. Deze twee elementen zullen kort
worden toegelicht, zodat deze scheiding ook voor u als raad helder is.
2. De Verstedelijkingsstrategie
Met het uitroepen van de SRWBW is onze stedelijke regio uitgedaagd om richting het Rijk met
een gedeelde regionale visie, positionering en identiteit te komen. De Verstedelijkingsstrategie
omkadert deze regionale visie, positionering en identiteit als stedelijke regio, zonder dat er
verdere uitspraken worden gedaan over verdere interventies (concrete invulling/acties).
3. De Regionale Investeringsagenda West-Brabant West (afgekort de RIA WBW).
De RIA WBW vormt de volgende stap in het proces. De RIA WBW is dan een doorvertaling van de
eerder benoemde "Verstedelijkingsstrategie", waarin op logische wijze vanuit de
Verstedelijkingsstrategie 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 middels het Regionale
Verstedelijkingsakkoord (RVA).
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5. Het proces bezien
Het proces is sinds oktober lopende. Alle gemeentes werken hard aan de voortgang richting een
gezamenlijke Verstedelijkingsstrategie en een Regionale Investeringsagenda. Daarin zitten wel
wat stroefheden als het gaat om de planning richting de RIA WBW. Bestuurlijk is men inmiddels
bekend met deze problemen en wordt er ambtelijk en bestuurlijk kracht bijgezet om deze
stroefheden weg te nemen. Verder zijn we op dit moment nog bezig met het invullen van de
gezamenlijke Verstedelijkingstrategie. Wij lopen dus op de ínhoud nog niets mis als gemeente
Steenbergen, maar het vraagt wel nadrukkelijk bestuurlijke en ambtelijke aandacht om in
gezamenlijkheid met de andere gemeenten het proces goed te managen.
Bijgaand treft u nog de huidige procesplanning aan, waarin u kunt zien dat - zoals nu in de
planning afgesproken is - uw raad in positie komt in augustus a.s. (zienswijzeprocedure
gemeenteraden). Daarvoor zal uw raad volgens de huidige afspraken in mei nog geïnformeerd
worden over het proces. Eind mei dan wel begin juni worden de concepten van de
Verstedelijkingsstrategie en de RIA aan de colleges aangeboden.
Wij bieden onze excuses aan voor het wellicht onduidelijke beeld dat geschetst is tijdens de
thema-avond "Ruimte 8í Economie" en we hopen dat, voor u als raad, het beeld van de
Verstedelijkingsstrategie en de RIA WBW voor dit moment wel voldoende helder is.
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