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Onderwerp
Bedrijventerreinen Brabantse Wal

Steenbergen; 29 november 2021

Aan de Raad,

Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen vormen samen de Brabantse Wal. Op 
verschillende vlakken weten de gemeenten elkaar goed te vinden waardoor zij meer slagkracht 
krijgen en dus ook meer kunnen bereiken. De volgende stap in deze samenwerking is een 
aanbod aan de provincie Noord-Brabant van de Brabantse Wal-gemeenten voor de status van 
een 'hoogwaardig regionaal bedrijventerrein'.

Door deze strategische samenwerking wordt de positie van de Brabantse Wal niet alleen 
versterkt wat betreft de dóórontwikkeling van bedrijventerreinen, maar ook op het gebied van 
(hoogwaardige) werkgelegenheid en wonen. De gemeenten zetten in op in totaal 55 hectare 
bedrijventerrein. Woensdrecht zal zich hierbij richten op de (door)ontwikkeling van maintenance 
en heeft plancapaciteit voor 5 hectare. Bergen op Zoom zet in op uitbreiding en dóórontwikkeling 
van de biobased campus en heeft plancapaciteit voor 16 hectare. Steenbergen wil een 
uitbreiding van de agrofood ontwikkelingen; dit betreft 34 hectare.

De Brabantse Wal-gemeenten streven er naar om eind december een bestuurlijk afsprakenkader 
vast te leggen met daarin de belangrijkste uitgangspunten en de reikwijdte van het traject. Dan is 
niet alleen helder hoe de verschillende thema's - maintenance, biobased en agrofood - worden 
uitgewerkt, maar ook hoe in hoofdlijnen de strategische samenwerking voor de ontwikkeling van 
het regionale bedrijventerreinaanbod er uit moet zien. Nog dit jaar willen de drie colleges de 
contouren van een werkbare samenwerkingsvorm vaststellen. In januari zullen zij aan de 
verschillende gemeenteraden de uitgangspunten van de strategische samenwerking voorleggen.

Met de provincie is afgesproken dat zij eind februari een voorstel kunnen verwachten voor de 
status van een 'Hoogwaardig Regionaal Bedrijventerrein’ van de Brabantse Wal-gemeenten 
gebaseerd op een thematische aanpak en een gedragen samenwerking. Deze werkwijze sluit aan 
bij de samenwerking van de Brabantse Wal-gemeenten zoals die ook is vastgelegd in het 
convenant Veerkrachtig Bestuur1. ~
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