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onderwerp Beantwoording artikel 40 vragen WD - m.b.t. 
rijksregeling verbetering infrastructuur en VERZONDEN 0 7,DEC. 2022
woningen

Geachte heer Van Es ,

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 rijksregeling verbetering infrastructuur en woningen. We hopen 
dat deze vragen genoeg duiding geven van het gelopen traject.

1. Was U van deze regeling op de hoogte?

Antwoord: Ja.

2. Heeft U pogingen ondernomen om onze gemeente in deze regeling te laten 
participeren?

Antwoord: Ja, 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 woningbouwprojecten. Waarbij 
onder (hoog)stedelijke gebieden wordt verstaan een gebied met een hoge 
concentratie aan woningen

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 
moment niet beantwoorden worden, waardoor de gemeente Steenbergen geen 
beroep kan doen op deze regeling.
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De investeringsafspraken die we als Stedelijke Regio maken vanuit de 
verstedelijkingsstrategie en de RIA (Regionale Investerìngsagenda) volgen op een later 
moment en zijn een apart traject.

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 Investerìngsagenda te 
maken. Tijdens het BO-mirt (Bestuurlijk overleg met de minister van november 2022) 
zouden dan de eerste afspraken gemaakt worden 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 Investerìngsagenda heeft de raad input geleverd middels het 
gemeentelijke inputsdocument. Dit gemeentelijke inputsdocument is aangeleverd aan 
de Stedelijke Regio voor verwerking in de Regionale Investerìngsagenda. Deze 
Regionale Investerìngsagenda zal dan onze inzet bepalen voor de afspraken van mei 
2023.

Ten slotte willen we 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 echter een 
grillig proces waarin Rijk en Provincie de planning telkens aanpassen.

3. Zo nee, wat was daarvan de reden?

Antwoord: Zie bovenstaande antwoord. Het betrof een aparte regeling voor de 
ontsluiting van woningbouw in (hoog)stedelijke gebieden en grotere projecten.

4. Zo ja, welke redenen heeft de rijksoverheid, om geen geld aan onze gemeente 
ter beschikking te stellen, wetende dat ook in de gemeente Steenbergen de 
woningnood hoog is?

Antwoord'. Ja, we erkennen dat de woningnood ook in Steenbergen hoog is. Deze 
regeling was gericht op (hoog)stedelijke gebieden en grotere woningbouwprojecten 
(waar verkeersontsluitingen nodig waren). Steenbergen heeft wel (geprobeerd) om de 
participeren in deze regeling, maar de grotere projecten die we hebben bevinden zich 
in een dusdanig vroeg stadium dat geen succesvolle aanvraag kan worden gedaan.

5. Bent U met de WD van mening dat onze eerdere oproep om op ambtelijk 
niveau een "subsidiespecialist" aan te stellen (dan wel te "delen" met de ons 
omringende gemeenten), hierdoor extra actueel is geworden?

Antwoord: Ja en nee. Deze voorgenoemde trajecten betreffen geen subsidies, maar 
zijn regelingen waar we uiteindelijk via een gezamenlijk bestuurlijk akkoord 
(afgehamerd in het BO-mirt of in de BO-leefomgeving) gelden voor krijgen.
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We delen wel de mening dat we in de toekomst tijdig en alert moeten blijven op 
mogelijke regelingen en subsidiekansen. Zeker omdat we straks als Steenbergen en 
als (Stedelijke) Regio al dan niet voor gedeelde kansen en projecten staan die wellicht 
uit andere potten kunnen worden gefinancierd. Daarin kan een subsidiespecialist 
(voor inkomende subsidies) een meerwaarde betekenen om deze geldstromen 
hiernaartoe te brengen. In het raadsakkoord zetten we hierop in. We zijn dus 
voornemens om een subsidiespecialist in te zetten voor Steenbergen (en wellicht ook 
voor regionaal verband).

6. Bent U bereid om onze suggestie, zoals verwoord onder punt 5, in overweging 
te nemen, teneinde in toekomstige gevallen tijdig en alert te kunnen reageren?

Antwoord: We zijn van mening dat we tijdig en alert hebben gereageerd. We hebben 
immers kennis gehad van deze regeling en hebben deze intern afgewogen naar 
haalbaarheid. De stedelijke regio heeft dit goed regionaal opgepakt. We constateerde 
dat deze regeling te vroeg kwam voor de lopende (grotere) projecten die we hebben.

We zijn als gemeente wel 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 burgi

elt, MBA
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