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Geacht college, 
 
Hartelijk dank voor het toezenden van de ontwerp-structuurvisie van uw gemeente met het verzoek hierop te reageren. 
 
In hoofdlijnen kunnen wij ons vinden in de opgestelde visie. Veel zaken zijn in lijn met ons eigen gemeentelijke beleid en 
met het overkoepelende provinciale en regionale beleid, met name ten aanzien van de woningbouwprogrammering, de 
visie op de Brabantse Wal en de weginfrastructuur. Bij al deze zaken is er sprake van een gezamenlijk belang, wat ook 
terug te vinden is in de door u opgestelde ontwerp-stuctuurvisie.  
 
Graag verzoeken wij op twee aspecten nog tot een betere onderlinge afstemming te komen.  
 
Biobased Economy 
Net zoals Bergen op Zoom profileert Roosendaal zich als een stad met ruimte voor ontwikkelingen op het gebied van 
Biobased Economy. Dit sluit aan op het regionaal profiel zoals neergelegd in de Strategische Agenda West-Brabant, 
waarin Biobased Economy, Maintenance en Logistiek als topsegmenten zijn benoemd. 
Graag gaan we met u in gesprek om nader te onderzoeken hoe deze ontwikkelingen in Roosendaal en Bergen op Zoom 
complementair aan elkaar kunnen zijn, elkaar kunnen steunen en de regio als geheel kunnen versterken. Ook de 
zogenaamde Biobased Delta vormt een samenwerkingsverband op het gebied van Biobased Economy tussen 
ondernemers, overheden en onderwijs-/kennisinstellingen in Zuidwest Nederland, waar activiteiten op elkaar kunnen 
worden afgestemd.  
 
Recreatieve poort Wouwse Plantage 
Ook stellen wij voor om tot een goed onderlinge afstemming te komen betreffende de diverse golfbaanontwikkelingen. 
Rondom de recreatieve poort Wouwse Plantage geeft de ontwerp-structuurvisie ruimte voor de ontwikkeling van een 
nieuwe golfbaan. In de nabijheid heeft de Golfclub Wouwse Plantage ook plannen voor uitbreiding. Aan de 
Moerstraatsebaan verwachten we op korte termijn de start van de aanleg van golfbaan Bergse Heide. Graag stemmen 
wij hierover nader met u af, zodat er een levensvatbaar perspectief kan ontstaan voor deze golfbanen. 
 
 
 
 
 
 



Voor nadere informatie over onze reactie kunt u contact opnemen met de heer J.J.J. van Beek (stedenbouwkundige) van 
onze gemeente. Hij telefonisch te bereiken op 0164-277519 of per email: j.vanbeek@bergenopzoom.nl. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
 
 
 
secretaris,                                                                                       burgemeester, 
 
 
 
 
Mevr. mr. A.C. Spindler                                                                  Drs. J.M.M. Polman 
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