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«aanhef_brief» 

De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant heeft als kerntaak het bevorderen 
van de economische bedrijvigheid en het versterken van de regionale economie. Op 8 september j.l. 
hebben we in het Chassé theater in Breda ons 25 jarig bestaan gevierd. Dat REWIN in die 25 jaar 
goed geworteld is, bleek uit de volle zaal met ruim 900 gasten. 

Ondanks de economische crisis heeft REWIN ook het afgelopen jaar 2011 goede resultaten weten te 
behalen. In 2011 zijn er in West-Brabant ruim 2.600 arbeidsplaatsen bijgekomen door de 
verschillende activiteiten van REWIN met betrekking tot vestiging van nieuwe bedrijven en uitbreiding 
van bestaande bedrijven in de regio. Verder participeerden in 2011 maar liefst 484 bedrijven in 39 
verschillende projecten. Alles bij elkaar resulteerden de verschillende activiteiten in ruim 360 miljoen 
euro aan investeringen in de regio West-Brabant. 

Nieuwe vestigers 
In 2011 heeft REWIN 86 bedrijven begeleid bij concrete vestiging in West-Brabant. Grote vestigers 
waren de vestiging van Forever 21 en TNT Fashion in Bergen op Zoom, Medinova en TNT Real 
Estate in Breda, Comirec en de Erca Group op Moerdijk en Forever Direct in Halderberge. Deze 
goede score bij het aantrekken van bedrijven past in de lijn van het onderzoek van de Stee Groep 
Groep in Arnhem. Uit dat onderzoek over de periode 2000 - 2010 blijkt namelijk dat West-Brabant na 
de regio Amsterdam de hoogste score heeft bij het binnenhalen van grote nieuwe vestigers. 

Financiering 
Het eerste halfjaar van 2011 kende de investeringsbereidheid van het West-Brabantse MKB een 
opleving vergeleken met het voorgaande jaar, maar in de tweede helft van het jaar nam de bereidheid 
echter weer snel af. De aandacht ging daarna voornamelijk naar het verkrijgen van 
overbruggingsfinancieringen. In 2011 werden 40 bedrijven succesvol ondersteund bij de financiering 
van hun plannen. 

Bank Rabo Breda 1131.4471? 
IBAN NL98Rabo0113144?l? 
Handelsregister 20051?23 
BTW NL0078.41.085.B.01 

Op al onze activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland te Breda. Op verzoek wordt een exemplaar hiervan toegezonden. Maak'tin West-Brabant! 
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Economisch fundament 
In 2011 bouwde West-Brabant verder aan het economisch fundament dat eerder werd gelegd onder 
de sterke sectoren van de regio: logistiek, maintenance en biobased economy. Bedrijven en 
kennisinstellingen in deze sectoren werken steeds meer samen en investeren in nieuwe producten en 
diensten. Daarmee worden nieuwe kansen gecreëerd en wordt de werkgelegenheid in de regio 
bevorderd. 

Toplocatie 
2011 was het startpunt van een nieuwe toplocatie. In Bergen op Zoom ging de Green Chemistry 
Campus vliegend van start door de toewijzing van de COCI-status (Centrum voor Open Chemical 
Innovation) door de Landelijke Regiegroep Chemie. Daarmee is het een van de drie campussen die in 
Nederland deze status voeren. De Green Chemistry Campus is de plek waar ondernemers in de 
"groene chemie" sneller kunnen groeien doordat ze toegang hebben tot o.a. labfaciliteiten en op maat 
gesneden innovatieprogramma's. 

In het bijgevoegde jaarverslag 2011 vindt u uitgebreide informatie over de uitgevoerde activiteiten van 
REWIN in het afgelopen jaar. Ik hoop dat u hier met plezier kennis van zult nemen. Voor meer 
achtergrondinformatie over de bereikte resultaten en een overzicht van de verschillende projecten 
kunt u ook terecht op www.rewin.nl/iaarverslaq. 

Hoogachtend, 
NV REWIN West Brabant 

CP 
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Maak 't in West-Brabant! 


