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onderwerp Beantwoording artikel 40 vragen van de 
Volkspartij m.b.t. rijkssubsidie VERZONDEN 0 7. DEC. 2022

Geachte heer Lambers ,

Op 18 november jl. heeft het college uw vragen gekregen over de rijksbijdragen c.q. 
rijkssubsidie over woningbouw en economie. Deze rijksbijdragen zijn ook veelvuldig in 
het nieuws gekomen. Bijgevoegd vindt u de antwoorden op uw artikel 40 vragen van 
18 november jl. inzake rijkssubsidie. We hopen dat deze vragen genoeg duiding geven 
van het gelopen traject.

1. Welke projecten heeft de gemeente Steenbergen bij de regio of op andere 
wijze ingebracht om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

Antwoord:
Allereerst is er geen sprake van een subsidieregeling waar de gemeente Steenbergen 
voor in aanmerking zou kunnen komen. Het is een regeling die voortkomt uit de 
verstedelijkingsafspraken. Deze afspraken hierover worden via de provincie afgestemd 
met het Rijk. Als gemeente Steenbergen hebben we hier niet of nauwelijks invloed op 
gehad.

We hebben als stedelijke regio West-Brabant West geparticipeerd in deze regeling. Dat 
heeft geleid tot investeringen in Moerdijk, Bergen op Zoom en Roosendaal. Deze 
regeling betreft een aparte regeling voor de ontsluiting van woningbouw in 
(hoog)stedelijke gebieden en grotere projecten. Onder (hoog)stedelijke gebieden 
worden gebieden verstaan met een hoge concentratie woningen, bij voorkeur nabij 
een OV-knooppunt.

Vanuit de Stedelijke Regio is de vraag neergelegd of Steenbergen in deze regeling kon 
participeren. De ontwikkelingen die we hebben (randweg Steenbergen en 
omleidingsroute Dinteloord) zijn in een te vroeg stadium om hier een uitvraag voor te 
doen. De fiches (aanvragen voor de regeling) bevatten specifieke vragen over 
woningbouwplanning (zoals het aantal woningen, het aantal sociale huurwoningen en 
beleid om de woningbouw te versnellen). Deze specifieke vragen kunnen op dit
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moment niet beantwoorden worden, waardoor de kans van slagen voor deze regeling 
klein werd geacht. We hebben dus wel meegedongen in deze regeling.

De investeringsafspraken die we als Stedelijke Regio maken vanuit de 
verstedelijkingsstrategie en de RIA (Regionale Investeringsagenda) volgen op een later 
moment en zijn een apart traject. Voor de context nemen we u mee in de laatste 
ontwikkelingen vanuit de verstedelijkingsstrategie. In de raadsmededeling van 20 
september jl. is de raad bijgepraat over de laatste stand van zaken over het proces 
richting de verstedelijkingsafspraken. Daarin werd verteld dat de Stedelijke Regio's 
meer tijd krijgen om een Regionale Investeringsagenda te maken. Tijdens het BO-mirt 
(Bestuurlijk overleg met de minister van november 2022) zouden dan de eerste 
afspraken maken met Rijk en Provincie. In de tussentijd is daarbij duidelijk geworden 
om welke afspraken dit gaat. Daarbij gaat het om Brabant brede afspraken en gelden 
uit de voorgenoemde regeling. De investeringsafspraken voor de Stedelijke Regio's 
worden tijdens de BO-leefomgeving (bestuurlijk overleg met de minister) van mei 2023 
gemaakt. Dit betreft een besluit vanuit het Rijk, waar wij als Stedelijke Regio geen 
invloed op hebben. We zetten ons in om Steenbergen op de kaart te zetten in deze 
investeringsafspraken.

Voor deze Regionale Investeringsagenda heeft de raad input geleverd middels het 
gemeentelijke inputsdocument. Dit gemeentelijke inputsdocument is aangeleverd aan 
de Stedelijke Regio voor verwerking in de Regionale Investeringsagenda. Deze 
Regionale Investeringsagenda zal dan onze inzet bepalen voor de afspraken van mei 
2023. Ten slotte willen we wel benadrukken dat we het erg jammer vinden dat we 
geen aanspraak hebben kunnen maken op de gelden. We zetten wel als Stedelijke 
Regio vol in op de investeringsafspraken die we in mei 2023 willen maken. Het blijft 
wel een grillig proces waarin Rijk en Provincie de planning nog steeds kunnen 
aanpassen.

2. Hoeveel subsidie heeft de gemeente Steenbergen aangevraagd?

Zie het bovenstaande antwoord. We hebben geen geld ontvangen uit deze regeling.
Het betreft hier geen subsidie in de directe zin van het woord, maar een financiële 
regeling waar eventuele financiële hulpmiddelen verstrekt worden via een bestuurlijk 
akkoord tussen Rijk, Provincie en Stedelijke Regio's. Dit akkoord wordt dan gesloten in 
de Bestuurlijke Overleggen (BO's) zoals het BO-mirt van november dit jaar en de BO- 
leefomgeving van mei 2023.

3. Welk bedrag heeft de gemeente Steenbergen uit deze Rijksbijdrage 
ontvangen?

Zie het bovenstaande antwoord. We hebben geen geld ontvangen uit deze regeling.

4. Bent u tevreden met de toegekende subsidie?

We vinden het jammer dat deze regeling feitelijk "te vroeg" komt om hier aanspraak op 
te maken als Steenbergen. We willen wel blijven inzetten op de investeringsafspraken 
die als Stedelijke Regio willen maken tijdens de BO-leegomgeving van mei 2023.

5. Indien de gemeente Steenbergen geen subsidie heeft ontvangen, wat is 
daarvan de oorzaak?
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Zie de bovenstaande beantwoording. We hebben tijdig en alert gereageerd (als 
Steenbergen en als Stedelijke Regio) op deze regeling. De projecten die kans maakten 
op deze regeling waren echter van een dergelijk vroeg stadium dat een vraag geen 
kans van slagen had.

6. Indien dat laatste, onverhoopt en naar wij aannemen, niet het geval is welke 
mogelijkheden zijn er dan om deze alsnog te verkrijgen (door bijvoorbeeld een 
nieuwe aanvraag of tweede tranche)?

Zoals hierboven aangegeven hebben we met het Rijk en Provincie afgesproken dat we 
in mei 2023 investeringsafspraken gaan maken over de Stedelijke Regio's. We zetten 
hier als Steenbergen en als Stedelijke Regio op in.

Daarnaast is de gemeente voornemens om met behulp van de subsidie-adviseur te 
kijken welke projecten (in regionaal verband) in aanmerking kunnen komen voor 
subsidie of andere geldstromen vanuit het Rijk of Europa. Dit staat echter los van de 
regelingen die voortkomen uit de verstedelijkingsstrategie en/of de RIA.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
De secretaris, De burgej

R.P. van d Belt, MBA
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