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Geachte colleges, 

Op dinsdagmiddag 23 september was u te gast bij de tweede Netwerkbijeenkomst van de Regio 
West-Brabant in Fort Altena in Werkendam. Centraal in deze bijeenkomst stond de bespreking van de 
notitie "Kaders actualisering voor het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda West-
Brabanť. Tijdens de workshops en in het plenaire deel heeft u zich daarover gebogen. De algemene 
kernboodschap die de collegeleden in alle werksessies noemden is het (nog) meer focus aanbrengen 
op de activiteiten binnen de drie kernthema's. 

Een uitgebreid verslag met de conclusies van de workshops is te lezen op de website. 

In deze brief schetsen wij de vervolgstappen in het proces van Actualisering Uitvoeringsprogramma 
Strategische Agenda en verzoeken wij u een zienswijze in te dienen. 

Zienswijzen colleges 
Op basis van de gemeenschappelijke regeling van de RWB hebben de raden de bevoegdheid om 
over de Strategische Agenda hun zienswijze in te dienen. Wij vragen u om uw eigen gemeenteraad te 
betrekken bij het opstellen van uw zienswijze. Wij vragen u om uiterlijk 31 januari 2015 de zienswijze 
van uw gemeente te mogen ontvangen. 

Werkconferentie 15 oktober 
Op 15 oktober vindt een werkconferentie plaats voor onze partners uit het bedrijfsleven en het 
onderwijs. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Doel van deze 
bijeenkomst is met onze externe partners nagaan of zij de kaders en aangebrachte focus kunnen 
onderschrijven. U bent daar als colleges ook voor uitgenodigd. 

Raadsledenbijeenkomst 28 oktober 
Op 28 oktober organiseert de RWB in samenspraak met de griffiers een informatiebijeenkomst voor 
de gemeenteraden over de Kaders. Dit ter voorbereiding van de op te stellen zienswijzen in elke 
gemeente. 

Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur 
Tel: (076) 502 72 00 

e-mail: infoOįwest-brabant.eu I www.west-brabant.eu 
Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I BNG bankrekening: NL31BNGH0285150308 



R,.s 

1 
Periode tot 31 januari 2015 
In de periode tot 31 januari 2015 wordt er verder gewerkt aan de invulling van het te actualiseren 
Uitvoeringsprogramma. Ook de portefeuillehouderoverleggen die in deze periode plaatsvinden worden 
gebruikt om tot die aanscherping te komen. 

In het huidige Uitvoeringsprogramma staat een groot aantal projecten en activiteiten vermeld die voor 
West-Brabant van groot belang zijn, maar door individuele partners uitgevoerd worden. Als 
voorbeelden moet u denken aan: het nieuwe station in Breda, Care Innovation Center in Roosendaal, 
beleidsplan AVANS, of ROC of NHTV, etc. Dit soort activiteiten en projecten zullen worden geschrapt 
uit ons Uitvoeringsprogramma. De gedachte hierbij is dat individuele gemeenten en partners uit 
bedrijfsleven en onderwijs dat prima zelf kunnen. 

Verzoek aan gemeenten 
Alle 19 colleges krijgen tot 31 januari 2015 de gelegenheid om een zienswijze te geven op de notitie 
"Kaders actualisering voor het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda West-Brabanť en 
de conclusies van de Netwerkbijeenkomst van 23 september. Ook nodigen wij u uit om vanuit uw 
gemeente te horen welke projecten en activiteiten er naar uw mening een plaats mogen krijgen in dat 
Uitvoeringsprogramma. Tevens vernemen wij graag van u wie van uw collegeleden bij welk 
thema/onderwerp een rol voor zichzelf ziet weggelegd. 

Tot slot 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de projectleider van de 
Actualisering Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda, Albert Reijlink. Te bereiken op: 
06-53644929 en albert.reijlink@west-brabant.eu. 

Met vriendelijke groet, 

P.A.C.M. van der Velden 
Voorzitter RWB 

ir. M.L.T. Dircks 
directeur-secretaris RWB 



Kaders actualisering voor het 
Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda 

West-Brabant 

MAAK 'T IN WEST-BRABANT! 
Werken aan een duurzame samenleving 

1. Inleiding 
West-Brabant moet focus aanbrengen in het aantal opgaven waaraan we werken ter uitvoering van 
de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020. Het moment is aangebroken om de vele 
activiteiten die in het huidige Uitvoeringsprogramma benoemd zijn, tegen het licht te houden van de 
recente ontwikkelingen en nieuwe trends, en van daaruit tot een samenhangend, doelgericht pakket 
van breed gedragen West-Brabantse acties te komen. 

Het Visiedeel van de Strategische Agenda uit 2011 en de daarin beschreven ambities en principes 
voor samenwerking zijn en blijven actueel: Strategische positionering en belangenbehartiging zijn de 
twee verbindende opgaven waarop partijen in West-Brabant zich verbonden weten. Hoe kunnen we 
onze ligging zo optimaal benutten en hoe beïnvloeden we degenen die voor ons, maar ook over ons 
belangrijke besluiten nemen. 

0* 4 leidende principe* voor samenwerking zijn: 

1. Duurzame ontwikkeling {triple Pĵ 
Triple P « People Planet Prof». 

Dat wil zeggen dat in het 

ontwikkel ingsproces san 

WestBrabant e c o n o m e , 

eco log ie e n leefbaarheid 

m balans zijn Verbetering 

win hei ěàrt mag niet 
ten koste gaan 

van hel ander 

2 Brede maatschappel i jke a í l i an twwfm ing (3 O's) 

Samenwerking vanuit triple hete gedachte Onderwijs, 

Ondernemers en Overheid werken nauw samen en 

versterken elkaar De overheid heeft voornamelijk een 

regisserende rol. waarbij bedrijfsleven, maatschap

pelijke Instellingen en onderwl ļs redelijk autonoom 

hun investenngsbesfcssingen kunnen bepalen 

3. Samenwerking tot vier windrichtingen 
De Regio WeslBrabant l ig! binnen Neder land m 

de Zuidwesteli jke Delta, internationaal gezien in 

de RijnSchelde Maas Delta. De natuurlijke s a m e n 

werkingspartners zijn NoordBrabant en Zeeland, 

Drecmstetìen, BrabantStad, Stadsregio Rotterdam. 

Vlaanderen en Midden 7 

Brabant Breda is als X ^ «-. .-* 
centrumgemeente 

de schakel ^tàsŞ?*f\ * 
tussen deze 
samenwertangsverbanden 

4. Samenwerking binnen de regio 
Waar samenwerking tussen alle 19 gemeenten nood

zakelijk is, werken we samen Daar waar een Weiner 

schaalniveau voldoende is, wordt de samenwerking 

m (sub)regionale allianties 

vormgegeven. 

Te allen ti jde maatwerk dus 

WestBrabant staat dus niet op zich. Veel vraagstukken en opgaven gaan onze regiogrenzen te 
buiten. Samenwerken in alle windrichtingen is nodig om het verschil te kunnen maken. WestBrabant 
is onderdeel van de Deltaregio en is daarbinnen één van de acht regio's. De Deltaregio, ook wel de 
Vlaams Nederlandse Delta genoemd, strekt zich uit van Zuidvleugel Randstad via Drechtsteden, 
WestBrabant, MiddenBrabant en Zeeland naar de Provincies Antwerpen, Oost en WestVlaanderen. 
Deze acht netwerkregio's van bedrijven, kennisinstellingen en overheden kennen diverse projecten en 
samenwerkingsconstructies. De Koepelvisie van de Strategie Board Delta Region maakt samen met 
die regio's slimme verbindingen op het gebied van Maintenance, Logistiek en Biobased Economy. 
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De strategische visie van West-Brabant en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma laat zien 
hoe we als regio bijdragen aan die ontwikkeling van die Deltaregio door een in West-Brabant 
uitvoering te geven aan de Deltaspeerpunten. Naast deze speerpunten, hebben we in de regio een 
aantal aanvullende punten waarvan we vinden dat deze extra aandacht nodig hebben. 

Niet alleen samenwerking met omliggende regio's is van belang, maar ook binnen West-Brabant zijn 
er veel allianties verantwoordelijk voor het realiseren van die doelen en projecten in de Strategische 
Agenda. Dat kunnen individuele gemeenten zijn, of een aantal samenwerkende gemeenten, 
Streeknetwerken, maar ook bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instellingen. In een aantal 
van die gevallen is de RWB op verzoek faciliterend voor deze samenwerking. 

Dit proces van actualisering van de opgaven voor West-Brabant is dan ook een gezamenlijk traject. 
Georganiseerd door de RWB, maar vorm en inhoud gegeven door de stakeholders. Deze hebben hun 
inbreng geleverd in de eerste stap van dit actualiseringsproces: het in beeld brengen van de recente 
ontwikkelingen en de nieuwe trends. 

In paragraaf 2 worden deze voor de Triple P thema's (economie, ecologie en leefbaarheid) kernachtig 
beschreven. Uit deze analyse kunnen we een rode draad destilleren die houvast biedt voor een 
gezamenlijke focus in de komende periode. 

De vertaalslag daarvan naar concrete kernthema's per pijler (met mogelijke uitwerkingsrichtingen) 
volgt in paragraaf 3. 

2. Analyse trends en ontwikkelingen, een rode draad 
Om focus aan te kunnen brengen is gestart met een analyse van recente studies, facts en figures, 
trends en ontwikkelingen en de Duurzaamheidbalans West-Brabant. Op basis van deze gegevens is 
een aantal keuzes gemaakt en wordt een aantal accenten gezet. Wat we zien is een ontwikkeling van 
een lineaire naar een circulaire economie, de revival van de maakindustrie, de noodzaak om een 
energietransitie in gang te zetten (minder verbruiken en duurzamer opwekken van energie) en een 
maatschappelijke transformatie die we doormaken en waarbij zelfredzaamheid meer op de voorgrond 
staat. Wat dit betekent, willen we in een aantal kaders hierna schetsen. 

2.1 Economie: Moderne maakindustrie 
De maakindustrie biedt kansen voor West-Brabant. In West-Brabant prijzen we ons gelukkig dat er 
veel kleine, innovatieve bedrijven gevestigd zijn. Een paar overwegingen om "moderne maakindustrie" 
hier meer centraal te stellen (overigens blijven Maintenance, Logistiek en Biobased Economy 
eveneens regionale speerpunten): 
» De meeste toegevoegde waarde in de regio West- (en Midden-)Brabant wordt gegenereerd in de 

sectoren agrofood, chemie, high tech systems en materialen (HTSM) en logistiek; (bron: Buck 
Consultants, Valueport 2014); 

» Het besef dat moderne maakindustrie de kurk is waar een economie op drijft (je kunt niet volstaan 
met een diensteneconomie; Duitsland gaat ons hierin voor als goed voorbeeld van hoe het moet); 

« De speerpunten Maintenance, Logistiek en Biobased Economy (Agenda van Brabant, Agenda 
Delta Region en Agenda West-Brabant) bieden prima mogelijkheden om tot cross-overs te komen 
en op die manier het verdienvermogen van West-Brabant voor de BV Nederland te vergroten. 

2.2 Energietransitie 
Verduurzaming van onze energiebronnen is onvermijdelijk. De grondstoffenschaarste en de 
eindigheid van de organische brandstoffen, maken dat noodzakelijk. 
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Waar we nu nog veelal in een lineaire economie leven, zullen we toe moeten naar een circulaire 
economie. Van een proces van grondstoffen-producten-afval (de lineaire economie) naar een proces 
van grondstoffen-producten-grondstoffen (de circulaire economie). Waar nu sprake is van een grote 
afhankelijkheid en uitputting van traditionele, fossiele brandstoffen zullen we toe moeten naar schone, 
blijvende energievormen. 
We gaan toe naar andere vormen van energieopwekking, meer duurzaam, minder afhankelijk van 
fossiele brandstoffen. Dat betekent werken aan twee zijden: 

» door slimme maatregelen het gebruik van energie verminderen 
» duurzame energieopwekkingmethoden stimuleren. 

Voor het MKB biedt dat enorme kansen en dus nieuwe werkgelegenheid. 

2.3 De maatschappelijke transformatie 
Ontgroening en vergrijzing laten zich met name in het landelijk gebied voelen. Ook de trek naar 
grote(re) gemeenten leidt tot krimp, een afkalving van het voorzieningenniveau. Ontwikkelingen die 
enigszins getemperd worden door (arbeids-)migratie. 

De West-Brabantse situatie is niet uniek. Wel onderscheidt het gebied zich door een mentaliteit van 
"aanpakken en doen". Veel inwoners zijn sociaal actief, nemen deel aan het verenigingsleven, zijn 
mantelzorger, en in toenemende mate wordt er vrijwilligerswerk gedaan. Het andere gezicht is dat er 
volgens de Duurzaamheidsbalans in West-Brabant sprake is van een laag sociaal vertrouwen en van 
relatief veel eenzaamheid. 

Een cultuuromslag is gaande, mensen raken beter opgeleid, zijn mondiger en willen graag het heft in 
eigen handen nemen. Waar we gewend zijn aan de (on)gemakken van de verzorgingsstaat, willen en 
zullen we zelf meer sturing en oplossingen creëren. Niet meer gedwongen worden in een keurslijf, 
ook niet als er een behoefte is aan ondersteuning. We willen graag wat doen voor elkaar, betekenis 
geven aan ons leven en wat dat betreft is de "verzilvering" een goudmijn van menselijk kapitaal. 

De decentralisaties die gemeenten een belangrijke (regie-)rol toebedelen op het gebied van jeugd, 
begeleiding van kwetsbare groepen en het bevorderen van reguliere arbeidsparticipatie, bieden grote 
kansen om op deze maatschappelijke transformatie in te spelen. En uiteraard is een toenemende 
zelfredzaamheid door crisis en bezuinigingen ook noodzakelijk. Opdat financiering van de zorg en 
ondersteuning van mensen die echt hierop aangewezen zijn, ook in de toekomst houdbaar is. 

2.4 De focus 
Werk 
Het thema 'werk' staat hoog op ieders agenda. Het hebben van werk en dus inkomen is een 
belangrijke voorwaarde om als individu of groep regie te voeren over het eigen leven. West-Brabant 
beschikt over een breed scala aan bedrijven in een groot aantal sectoren, die voor Nederland 
substantieel bijdragen aan het Bruto Nationaal Product. Dit moeten we vasthouden en zodanig 
versterken dat er de nodige veerkracht en flexibiliteit ontstaat. De moderne maakindustrie biedt ons, 
gelet op recente studies, daartoe mogelijkheden. Een grote uitdaging ligt in het kwantitatief en 
kwalitatief aansluiten van vraag en aanbod. Binnen de drie pijlers spelen verschillende kwesties: 

PM 3 

Kaders actualisering van het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda West-Brabant, versie 11 september 2014 
3 



I,,,, 

arbeidsmigranten zijn een onmisbare aanvulling op het West-Brabantse potentieel, de energietransitie 
biedt grote kansen voor het MKB. De bezuinigingen op zorg en welzijn leiden tot uitstroom, 
werkeloosheid, terwijl het de vraag is of er straks voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is. 

Het creëren van voldoende banen en de daarop afgestemde arbeidsmarkt is prioriteit en staat niet op 
zichzelf. Als er niet gewerkt kan worden (profit) in een omgeving waar ook oog is voor leefbaarheid en 
ecologie (people en planet), dan kost het moeite om het werk hier te houden en verder te 
ontwikkelen. Naast inzet op het economische vlak, waarbij de moderne maakindustrie meer centraal 
komt te staan, zet West-Brabant in op ecologie en leefbaarheid. 

Een duurzame regio! 
Een belangrijke constatering, die afgeleid kan worden uit de eerste analyse van alle facts en figures, 
trends en ontwikkelingen, is dat onze regio geconfronteerd wordt met vraagstukken, die vragen om 
een belangrijke verduurzamingslag binnen onze samenleving. Verduurzaming in de zin van het Zuid 
Afrikaanse woord: volhoudbaarheid. 

De klimaatverandering en de grondstoffencrisis, maar ook bijvoorbeeld de financierbaarheid van ons 
zorgstelsel vergen een andere benadering vanuit economisch, ecologisch en maatschappelijk 
gezichtspunt. 
Dit vraagt in de nabije toekomst om bij de verschillende maatschappelijke vraagstukken te sturen op 
een noodzakelijke verduurzaming. Daar ligt dus onze tweede prioriteit: West-Brabant als duurzame 
regio in alle opzichten! Dit gaan we nadrukkelijk verankeren in de prioriteiten binnen ons handelen en 
doen. We zetten een bewuste koers uit waarmee we vorm en inhoud kunnen geven aan een regio die 
zich duurzaam en toekomstproof wenst te profileren: People, profit, planet in balans dus. 

3. Focus in de Opgaven 
Hoe vertalen we onze focus op "werk" en "verduurzaming" in concrete thema's en acties. Wat willen 
we bereiken, en wie van de O's gaan daarmee concreet aan de slag? Hieronder een eerste ruwe 
schets van de focus gebaseerd op de in paragraaf 2. genoemde veranderingen 

3.1 Economie: extra aandacht voor Moderne maakindustrie 
In de Strategische Agenda West-Brabant wordt een aantal economische speerpunten genoemd. Het 
gaat hierbij om Biobased Economy, Maintenance en Logistiek. Daarnaast is sprake van een drietal 
meer regionale economische speerpunten, te weten agro, zorg en vrijetijdseconomie. 

In een recente studie naar het verdienvermogen van de West-Brabantse economie (Buck Consultants: 
Valueportstudie 2014) is aangetoond dat in termen van toegevoegde waarde de belangrijkste 
sectoren agrofood, high tech systems S materials, chemie en logistiek zijn. 
De industrie in West-Brabant is bezig met een transitie. Qua directe werkgelegenheid neemt het 
belang van de industrie af. Dit proces zal zich de komende jaren voortzetten. Het belang van industrie 
in termen van toegevoegde waarde neemt echter toe, evenals het aantal vestigingen. Met de transitie 
verandert het karakter van onze industrie: het wordt kleinschaliger, is meer gefocust op toegevoegde 
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waarde en minder op kosten, innovatie en niches zijn essentieel, het is schoner en duurzamer. Dit is 
de industrie die West-Brabant verder wil stimuleren: de "moderne maakindustrie". Overigens is de 
verdere ontwikkeling van deze stuwende industrie van groot belang voor de ondersteunende 
werkgelegenheid in bijvoorbeeld de dienstensector. Mede om die banenmotorte voorzien van 
brandstof is die moderne maakindustrie van belang. 
Op basis van dit inzicht wordt voorgesteld om in ons economisch beleid de industrie, en dan met 
name de hierboven genoemde zwaartepunten, een meer prominente plek te geven. De industrie 
vormt de kurk waar de West-Brabantse economie op drijft: gaat het daar goed dan zal de totale 
economie en daarmee de inwoners van West-Brabant, daarvan profiteren. 
Om de moderne maakindustrie te stimuleren en te faciliteren is een brede range aan maatregelen en 
acties noodzakelijk. Deze zullen op hoofdlijnen worden toegelicht. Echter om verwarring te voorkomen 
is het belangrijk de relatie te benoemen met de Koepelvisie van de Strategie Board Delta Region, 
waarin wordt ingestoken op biobased economy, maintenance en logistiek. Een focus op "moderne 
maakindustrie" betekent niet dat deze speerpunten worden losgelaten. Meer concreet: biobased 
economy maakt uiteraard onderdeel uit van de moderne maakindustrie en is een cross-sectorale 
aanpak van agrofood en chemie. Logistiek en maintenance zijn essentiële industrial services, die in 
Delta verband verder zullen worden versterkt. 

Naast deze aanpak is er echter behoefte aan breder in te steken op ondersteuning van agrofood, 
HTSM en Chemie. Hoe dit precies gaat plaatsvinden zal mede afhangen van een verdere 
inventarisatie van deze sectoren en de in de regio aanwezige pareltjes. 

Het is van belang dat de focus op moderne maakindustrie wordt vertaald naar subdoelstellingen en 
concrete projecten c.q. activiteiten. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan: 

Accenten Economie 

1. Het stimuleren van de verduurzaming van de industrie c.q. het maximaal faciliteren van de 
biobased economy 

2. Versterken van de industrial services: logistiek, maintenance «S creatieve industrie; 
3. Versterk het open innovatie ecosysteem voor de moderne maakindustrie; 
4. Stimuleer techniek onderwijs en ondernemerschap in op elkaar afgestemde de 

lesprogramma's 
5. Connectiviteit: basisvoorwaarde voor een goed functionerende economie zijn goede 

bereikbaarheid met goed functionerende multimodale netwerken en voorzieningen 
6. Stimuleer het "on-brand" versterken van de sector vrijetijdseconomie (toerisme, cultuur, 

sport) 
7. Versterking vestigingsklimaat in algemene zin (wonen, zorg, natuur en landschap, 

vrijetijdseconomie, cultuur, arbeidsmarkt, onderwijs). 

In de uitwerking per accent moet voor 2015/2016 aan de volgende uitvoeringsopgaven gedacht 
worden: 

Ad 1. Verduurzaminq economie 
» Maximaal faciliteren ontwikkelingen Green Chemistry Campus IAFC Nieuw Prinsenland 
» Diverse lopende projecten (aromaten, demoruimte, nieuwbouw) Realisering applicatiecentra 
» Energietransitie 
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Ad 2. Industrial Services 
» Maximaal faciliteren ontwikkelingen Woensdrecht l Aviolanda 
» Diverse projecten maintenance (drones I composieten) 
« Maximaal faciliteren Werkendam Maritieme Industrie 
« Multimodal Smart Match 
« Multimodale infrastructuur 
« Breda, City of Imagineers 

Ad 3. Open Innovatiesysteem Moderne Maakindustrie 
« Programma agrofood 
« Verkenning HTSM 

Ad 4, Arbeidsmarktbeleid 
» Stimulering techniek I techniekonderwijs 
» Ondernemerschap 
« Participatiewet 

Ad 5. Connectiviteit 
» (Inter-)nationale netwerken knelpuntvrij (robuust): weg, water, spoor, buisleidingen; 
« Stimuleren ontwikkeling Duurzame Mobiliteit (modal shift); 
« Adequate in- en externe bereikbaarheid en ontsluiting regio stimuleren. 

Ad 6. Vriietijdseconomie 
» Regie in de Regio (organisatie, innovatie, promotie) 
« Biobased in de Vrijetijdseconomie 
» Van Gogh 

Ad 7. Vestigingsklimaat 
» Ruimtelijk economisch programma (bedrijventerreinen/kantoren/detailhandel) 
» Energie 
» Maximale facilitering Care Innovation Center 

RWB regisseert de processen rondom het uitvoeringsprogramma, coördineert de uitvoering, is 
opdrachtgever voor de uitvoeringsorganisatie Rewin, informeert en enthousiasmeert 
projectpartners, coördineert de lobby, voert op onderdelen activiteiten uit en ziet toe dat er 
concrete resultaten worden geboekt waar de West-Brabantse economie echt iets aan heeft. 

3.2 Energietransitie 
Energietransitie is noodzakelijk vanwege de voorzieningszekerheid, de verwachte prijsstijgingen en 
vanwege de milieu- en klimaatproblematiek. De energietransitie kent verschillende dimensies 
(technisch, organisatorisch en financieel) waarbij samenwerking met alle O's (inclusief de vierde O 
van ondernemende burgers) van groot belang is. Versnelling is nodig om economische kansen te 
verzilveren, om risico's te vermijden en om de maatschappelijke dynamiek te benutten. 

Als opmaat naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 is landelijk in 2013 door een groot 
aantal partijen het Energieakkoord voor duurzame groei (verder: het SER-Energieakkoord) 
ondertekend. Doel van het akkoord is om gezamenlijk te werken aan besparing van energiegebruik, 
vergroting van het aandeel duurzame energie en vergroting van de werkgelegenheid. Er zijn doelen 
geformuleerd voor 2020 en 2023. 

In het landelijke SER-Energieakkoord is de nationale ambitie verwoord: 
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» Een besparing van het finale energieverbruik van 1,5
0

Zo per jaar 
» 100 petajoule aan energiebesparing in het finale energieverbruik in Nederland in 2020 
» Een toename van het aandeel hernieuwbare energie in 2020 tot ÌAVo (nu ca. 40

Zo) 
« Een verdere stijging in 2023 tot 16

0

7o 
» Volledig energieneutraal in 2050 
» Tenminste 15.000 voltijdsbanen 

Verder heeft het kabinet een klimaataanpak geschetst ("klimaatagenda: weerbaar, welvarend en 
groen") dat zich richt op het creëren van een brede coalitie voor klimaatmaatregelen en op een 
gecombineerde aanpak van klimaatadaptatie (het robuust inrichten van de samenleving) en mitigatie 
(het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen). In deze klimaatagenda wordt nadrukkelijk 
gesproken over de energieke samenleving, over het ruimtelijk faciliteren van hernieuwbare energie en 
energiebesparing, over duurzame mobiliteit, over ander materiaal gebruik (circulaire economie) en 
over ketensamenwerking. 

Accenten binnen pijler Ecologie o.b.v. SER-Energieakkoord en Klimaatagenda 

1. Energiebesparing 
2. Opschalen hernieuwbare energieopwekking. 
3. Stimuleren van decentrale duurzame energie 
4. Mobiliteit en transport 
5. Arbeidsarrangementen rond werkgelegenheid en scholing. 

Met het oog op de energietransitie zijn de accenten vanuit het SEREnergieakkoord en de 
Klimaatagenda gelegd op de Strategische Visie WestBrabant en op de Duurzaamheidsbalans West

Brabant. Deze vertaling betekent dat WestBrabant de opgave heeft om tot 2020 nog bijna 6 petajoule 
aan duurzame energie op te wekken en om jaarlijks 1,5

0

7o energie te besparen. Dat is een grote 
opgave. Een opgave die de komende jaren ingevuld kan worden door de volgende activiteiten. 

Ad 1. Energiebesparing 
a. Recent heeft de VNG de halverwege 2014 door de WestBrabantse gemeenten ingediende 

gezamenlijke aanvraag in het kader van de regeling "Ondersteuning regionale allianties" 
gehonoreerd. Deze ondersteuningsregeling is gericht is op het verduurzamen van particuliere 
woonvoorraad (vooral energiebesparing), waarbij locale allianties (energiecoöperatie, bedrijfsleven, 
gemeente) een hoofdrol spelen. Aan het eind van dit driejarig traject (20142016) zal er een 
organisatie moeten staan, die dit werk daarna kan voortzetten zonder overheidsgelden. De rol van 
RWB is hierbij coördinerend. 

b. Het inzetten van het Bouwberaad WestBrabant en het Regionaal Platform Wonen, waarbij de slag 
naar verduurzaming van de bestaande woonvoorraad een nadrukkelijk thema is. Het gaat dan om 
(de combinatie van) energetische maatregelen, levensloopbestendigheid, gezond binnenmilieu, 
duurzame materialen. De rol van RWB is hierbij agenderend, initiërend en coördinerend. 

c. Het benutten van (industriële) restwarmte bij bedrijven. De komende jaren wordt bekeken of en 
waar dit reëel mogelijk is. De rol van RWB is hierbij faciliterend. 

Ad 2. Opschalen hernieuwbare energieopwekking 
a. Zonneenergie: het realiseren van grootschalige zonparken. 
b. Bioenergie: het benutten van biomassa (zoals mestvergisters, slibvergisting, bijmenging 

brandstoffen). 
De rol van RWB is hierbij agenderend en coördinerend. 
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Ad 3. Stimuleren decentrale duurzame energie 
a. Windenergie: het doorpakken van het regionaal windaanbod dat ziet op het ontwikkelen van 

nieuwe windlocaties langs de A 16 en het opwaarderen van bestaande locaties. Hiertoe zal het 
bestaande overleg geïntensiveerd worden. De rol van RWB is hierbij agenderend en coördinerend. 

b. Het opsporen, verzamelen en communiceren van bestaande best-practices op het gebied van 
verduurzaming en vergroening bij bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten, bouwpartijen, 
projectontwikkelaars. De rol van RWB is hierbij initiërend. 

c. Het zoeken naar en leggen van verbindingen tussen en met partijen die op het gebied van 
energietransitie actief zijn of worden. Van belang daarbij is zeker ook het thema van financiële 
arrangementen. De rol van RWB is hierbij initiërend. 

Ad 4. Mobiliteit en transport 
a. Het met andere partners (bedrijven, onderwijsinstellingen) concreet oppakken en uitwerken van de 

gezamenlijke visie op duurzame mobiliteit, die eind 2014 zal worden vastgesteld. De rol van RWB 
is hierbij agenderend en coördinerend. 

Ad 5. Arbeidsarranqementen rond werkgelegenheid en scholing. 
a. Het is belangrijk om in beeld te brengen wat het Energieakkoord voor gevolgen heeft voor de 

werkgelegenheid in West-Brabant (nu en in de toekomst). Dit kan via een Human Capital 
Roadmap. Een dergelijke roadmap zorgt ervoor dat overheid, bedrijfsleven en onderwijs 
gezamenlijk acties op gang kunnen brengen die zorgen voor een betere aansluiting tussen 
onderwijs en bedrijfsleven. De rol van RWB is hierbij initiërend. 

3.3 Mee in de maatschappelijke transformatie 
De bevolkingsomvang en -samenstelling veranderen, en dat vergt een aantal (fysieke) aanpassingen 
op het gebied van wonen en voorzieningen. Daarnaast staan gemeenten en betrokken organisaties 
met de 3 decentralisaties jeugd, Wmo en participatie voor een grote opgave in het sociale domein. De 
uitdaging is enorm om per 2015 de transities van taken en rollen goed georganiseerd te hebben. 
Tegelijkertijd is sprake van vele aanpalende ontwikkelingen, zoals op het gebied van passend 
onderwijs, volwasseneducatie en extramuralisering van de zorg. Een wijkgerichte benadering is in veel 
gevallen geboden. Veel spelers zijn al op verschillende schaalniveaus betrokken bij de in gang 
gezette veranderingen. Binnen de overheidsgeleding ligt het zwaartepunt bij de gemeenten en de (in 
omvang en samenstelling variërende) subregio's, dat is evident. Dit neemt niet weg dat het op diverse 
onderwerpen zinvol is gebleken om op het niveau van West-Brabant samen op te trekken. Soms 
simpelweg omdat andere partijen dat verlangen (rijk, provincie, zorgkantoor), maar ook omdat dit 
efficiënt, effectief en verrijkend is. Daarmee is tevens een uitgebreid netwerk ontstaan, waardoor 
verbindingen inhoudelijk en tussen de verschillende spelers en schaalniveaus gemakkelijk gemaakt 
kunnen worden. 

De gezamenlijke opgave is vanaf 2015 gelegen in de ontwikkeling richting transformatie, het 
meebewegen met en inspelen op deze maatschappelijke tendens. De overheid komt in een nieuwe 
rol, het maatschappelijk middenveld en al dan niet (ad hoe) georganiseerde burgers zijn aan zet. De 
overheid faciliteert en biedt ruimte voor initiatieven. Deze rolverandering beperkt zich feitelijk niet tot 
de leefbaarheidpijler, ook bij economie en ecologie is deze aan de orde. 
Specifiek op het zorg- en welzijnsdomein is sprake van een beweging van transitie (decentralisaties) 
naar transformatie: een fundamentele vernieuwing, paradigmashift, waarbij meer regie en organisatie 
aan de burger en zijn omgeving wordt gelaten, het potentieel aan vrijwilligers wordt benut, sociaal en 
medisch domein beter op elkaar afgestemd worden, klanten, mantelzorgers en professionals ontlast 
worden door beperking van administratieve verplichtingen. 
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Accenten binnen de pijler leefbaarheid 

1. Bestaande woningvoorraad en woningbouwopgaven als gevolg van bevolkings- en 
woningbouwprognoses en demografische veranderingen; 

2. Het bijdragen aan de realisatie van cross-overs bij (maatschappelijke) voorzieningen in de 
krimpgebieden (bijvoorbeeld multifunctionele gebouwen, inzet van vrijvallend vastgoed) en aan 
de virtuele of fysieke bereikbaarheid van allerhande voorzieningen (door 1000Zo dekking 
breedband en door kleinschalige mobiliteitsoplossingen); 

3. Het bijdragen aan de doorontwikkeling van de lokaal/subregionaal vormgegeven transities naar 
transformatie op het gebied van zorg en ondersteuning; 

4. Overheidsparticipatie: bijdragen aan het vergroten van kennis over wijze waarop nieuwe rollen 
ingevuld kunnen worden. 

Ad 1. Woningbouwopgaven 
» het stimuleren van levensloopbestendige aanpassingen van het particuliere woningbezit en 

financierbaar maken. 
» het kwantitatief en kwalitatief in balans brengen van vraag en aanbod van de bestaande 

woningvoorraad en woningbouwopgaven aan de veranderende bevolkingssamenstelling 
(teveel eengezinswoningen en te weinig eenpersoonswooneenheden) en extramuralisering 
van de zorg. 

» het creëren van adequate huisvesting voor arbeidsmigranten. Opgaven agenderen tijdens 
Bouwberaad en Platform Wonen Regio West-Brabant. 

RWB initieert en coördineert. 

Ad 2. Bereikbaarheid van voorzieningen, realisatie van cross-overs 
» bevorderen en faciliteren van projecten die leiden tot de aanleg van een regiodekkend 

glasvezelnetwerk. (RWB initieert); 
« in 2014/2015 worden daar waar behoefte is aan aanvullende kleinschalige 

mobiliteitsoplossingen, burgerinitiatieven gefaciliteerd (RWB is infopunt, provincie 
(mede)financier); 

» in 2016 vindt een vervoerskundig optimalisatieonderzoek plaats naar de vervoersstromen 
waarvoor gemeenten aan de lat staan (leerlingenvervoer, WSW-vervoer, Awbz-vervoer). 
(RWB is opdrachtgever); 

« het maken van cross-overs bij maatschappelijke voorzieningen in de krimpgebieden 
(bijvoorbeeld multifunctionele gebouwen, subregionale afstemming in verband met 
terugloop leerlingen in het onderwijs, inzet van vrijvallend vastgoed), (RWB initieert en 
coördineert, provincie (mede)financier). 

Ad 3. Van transitie naar transformatie bij zorg en ondersteuning 
Het (gezamenlijk, met oog voor elkaar belangen) doorontwikkelen van de lokaal/subregionaal 
vormgegeven transities naar transformatie van zorg en ondersteuning. Dit vereist samenwerking 
tussen gemeenten, zorgkantoor/zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, 
woningbouwcorporaties, zorg/welzijnaanbieders op lokaal, subregionaal en regionaal niveau. 
» zorgvernieuwing: tot eind 2014 loopt er in West-Brabant een landelijk gefinancierd 

experimentenprogramma regelarme transitie Awbz. Initiator zijn alle betrokken partijen. 
(RWB organiseert gesprek over evaluatie en toekomst (bv. vermindering administratieve 
lasten, monitoring, benchmark)); 
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» samenwerking zorgverzekeraars: mogelijkheden zijn verkend, start gemaakt m.b.t. 
wijkverpleegkundige. Breda is trekker. (RWB faciliteert dit traject); 

» kwetsbare ouderen: in 2014 wordt in het strategisch samenwerkingsverband "Verbonden in 
Zorg" door eerste lijn, huisartsen ziekenhuizen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en 
gemeenten gewerkt aan een projectvoorstel gericht op een beter afgestemde zorg voor 
kwetsbare ouderen. Uitgangspunt in de samenwerking is het principe van "shared savings". 
Initiator zijn partijen in het medisch domein, (binnen RWB-verband afstemming over de 
gemeentelijke inbreng); 

» afbouw intramurale capaciteit: in 2014/2015 werken zorgkantoor, zorgaanbieders, 
woningcorporaties en gemeenten aan subregionale capaciteitsplannen voor de intramurale 
voorzieningen. CZ is initiator. (RWB fungeert als scharnierpunt tussen de subregio's, CZ en 
het landelijk veld); 

» jeugdhulp: al voor de jeugdtransitie in beeld kwam is in West-Brabant via een 
bestuursopdracht Jeugd (2011-2014), fors ingezet op versterking van het lokale preventieve 
beleid. Via RWB zijn hier omvangrijke subsidies voor verkregen en ingezet. Met de komst van 
de jeugdtransitie is de scope en ook de organisatie van de samenwerking veranderd. 
Evaluatie van de bestuursopdracht vindt momenteel plaats. Met de gemeenten 
samenwerkend in de jeugdhulpregio's zal besproken worden voor welke zaken West-Brabant 
het meest geëigende niveau is; 

« scharnierpunt: naast zorgvernieuwing, vermindering van administratieve lasten en 
afstemming zorgvastgoed, zijn "arbeidsmarktbeleid", "informatievoorziening" en "continuïteit 
zorg" landelijk als scharnierpunten benoemd, waarover op regionaal niveau tussen partijen 
uitgewisseld/afgestemd moet worden. Tevens schakelpunt tussen rijk en gemeenten. Het rijk 
betaalt (tijdelijk) een regionale secretaris Hervorming Langdurige Zorg, ondergebracht bij de 
RWB. Begin 2015 bezien of/hoe een dergelijke functie desgewenst gecontinueerd kan 
worden. 

Ad 4. Overheidsparticipatie: 
» in 2014 heeft de VU in samenspraak met de West-Brabantse partijen binnen het 

experimentenprogramma een onderzoeksvoorstel gemaakt rondom de vraag: welke nieuwe 
sturings-, organisatie- en werkpraktijken ontwikkelen de deelnemende partijen rond de 
regelarme transitie in West-Brabant en wat betekenen deze voor de samenhang van 
voorzieningen en de positie van burgers? In najaar 2014 duidelijkheid over doorgang 
onderzoek. 

« uitwisseling ervaringen, goede voorbeelden. RWB organiseert. 

4. B a s i s op orde 
Een voorwaarde is dat "de basis op orde" moet zijn. Met die basis (het goede toeven) bedoelen we dat 
lokaal het wonen, de voorzieningen, het kunnen recreëren, water en waterveiligheid, natuur en 
landschap, cultuur-, sport-, onderwijs- (primair, voortgezet, MBO, HBO en WO), zorgvoorzieningen en 
de bereikbaarheid van kwalitatief goed niveau moeten zijn. Heel veel partners, individuele 
gemeenten, clusters van gemeenten, instellingen, bedrijven, onderwijs en burgers, hebben daarin 
een rol en vullen die ook al prima in. In sommige gevallen vragen de gemeenten om als 19 
gezamenlijk te werken aan het versterken van die basis. 
Daarnaast betekent de basis op orde ook dat door gezamenlijk als 19 gemeenten beleidsvelden af te 
stemmen, er effectiever en efficiënter ingespeeld kan worden op de vraagkant: werklocaties, 
detailhandelbeleid, sport- en cultuurvoorzieningen, etc. De gezamenlijke aanpak is dan niet meer, 
maar ook niet minder dan afspreken hoe we ons als individuele spelers opstellen richting derden. 
Ook komt het steeds meer voor dat derden met de regio (welke schaal daar dan ook bij hoort) zaken 
wil doen, al dan niet wettelijk bepaald (RRO, Mobiliteit, Arbeidsmarkt, etc). 
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Lobby en Public Affairs zul je als samenwerkende gemeenten en partners georganiseerd moeten 
hebben in het kader van de "basis op orde hebben". Hoe beïnvloeden we provinciale, landelijke en 
Europese keuzes die voor ons relevantie hebben. Organiseren van die Lobby en Public Affairs is een 
opgave. 

5. Vervolg 
Na vaststelling van de kaders moeten de opgaven een uitwerking krijgen in concrete activiteiten, 
processen en projecten. Deze benoemen we samen met onze partners uit bedrijfsleven (profit en non
profit) en onderwijs. 

Een eerste concept zal begin 2015 aan de Netwerkbijeenkomst voorgelegd worden. 
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