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Naar aanleiding van de door u aan ons toegezonden ontwerpvisie Veerkrachtig 

Bestuur in de Brabantse Wal heeft op 3 mei jl. een bestuurlijk overleg 

plaatsgevonden tussen de drie burgemeesters Van den Belt, Adriaansen en 

Petter en gedeputeerde Spierings. 

 

Tijdens het overleg werd duidelijk dat door u met de totstandkoming van de 

ontwerpvisie grote stappen voorwaarts zijn gezet. Wij spreken onze waardering 

uit over de vorderingen die door u en de drie gemeenteraden gezamenlijk zijn 

gemaakt. Wij hebben begrepen dat tijdens de drieradenbijeenkomst van 4 april 

jl. in een positieve sfeer de raadsleden een goede inhoudelijke discussie hebben 

gevoerd over de totstandkoming van een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor 

de Brabantse Wal.  

 

Naast deze positieve ontwikkelingen wordt in de ontwerpvisie ook aangegeven 

dat aan een aantal punten nog gewerkt moet worden om de toegevoegde 

waarde van de samenwerking steviger neer te zetten.  

 

Voorwaarden voor een breed gedragen samenwerking zijn onder andere dat 

concrete resultaten worden geboekt, dat men bereid is middelen ter beschikking 

te stellen, dat sprake is van een heldere visie en dat men zich eigenaar voelt van 

de samenwerking.  Het verheugt ons dat u deze aandachtspunten in 

gezamenlijkheid oppakt. Wij adviseren u om op basis van de recent opgedane 

positieve ervaringen de visie uit te werken in een gezamenlijke uitvoerings-

agenda. Daarnaast vragen wij aandacht voor een uitvoeringsarrangement 

waarin u helder met elkaar regelt wie welke verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden heeft bij de uitvoering van uw visie. 

 

In uw missie geeft u aan dat u samen streeft naar een duurzame (economische) 

ontwikkeling en behoud van een uniek natuurlandschap, voor een excellente 
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leefomgeving en hoogwaardige toeristische en recreatieve voorzieningen. De 

gezamenlijke kracht op het gebied van maintenance, biobased economy en 

logistiek vormen de economische pijlers van de Brabantse Wal. Met de 

samenwerking op de Brabantse Wal, de samenwerking op de schaal van West-

Brabant West (Brabantse Wal en de D6) en de samenwerking op de schaal van 

de RWB stelt u in staat te zijn de maatschappelijke opgaven op te pakken. Wij 

vinden het belangrijk dat de drie gemeenten ook bijdragen aan de uitvoering 

van de agenda van Brabant.  Vanuit dat perspectief volgen wij met 

belangstelling het samenwerkingsproces op de Brabantse Wal en zien wij uw 

definitieve visie met uitvoeringsagenda graag tegemoet. 

 

Tot slot wensen wij u veel succes bij het vervolgproces. 
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