
 
 
 
Hierbij ontvangt u de derde informatiebrief over ontwikkelingen m.b.t. Philip Morris.  
 
 
Geachte lezer,  
 
Dit is de derde keer dat we u berichten over de ontwikkelingen die plaatsvinden rondom het dossier 
Philip Morris. Tijdens het meireces is er geen nieuwsbrief verschenen, maar dat wil niet zeggen dat er 
niets is gebeurd. In het kort brengen we u op de hoogte van vorderingen en nieuwsfeiten.   
 
De periode tot half mei 
 
Burgemeester Frank Petter heeft donderdag 15 mei in de Strategic Board de oplegnotitie vanuit de 
regio besproken. Deze notitie is gemaakt ter begeleiding van de Koepelvisie die bij de vorige 
nieuwsbrief was gevoegd. Het is de bedoeling dat deze visie de komende tijd aan Den Haag wordt 
aangeboden. 
 
In de Strategic Board is uitgebreid gesproken over toekomstige economische ontwikkelingen ten 
aanzien van de regio en ook zijn er gesprekken gevoerd met gedeputeerde Bert Pauli en met de 
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). 
 
De Taskforces en de bemensing 
De verschillende taskforces (Werk naar Werk, Economische Structuurversterking en team Public 
Affairs en Strategische communicatie) zijn  ingesteld en zijn aan de slag.  
De organisatiestructuur is inmiddels op hoofdlijnen bekend en luidt (onder voorbehoud) als volgt: 
 
Bestuurlijke Stuurgroep (deze staat onder leiding van gedeputeerde Bert Pauli).  
Deelnemers: Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente 
Tholen, Ministerie EZ, Ministerie SZW 
 
DB (onder leiding van Burgemeester Frank Petter).  
Deelnemers: Provincie Noord-Brabant, vertegenwoordigers team PA&communicatie, taskforce 
Economische Structuur Versterking en taskforce Werk naar Werk. 
 
Taskforce van Werk naar Werk (onder leiding van Joost Ansems, Afdelingsmanager Sociale Zaken 
& Werkgelegenheid van de gemeente Bergen op Zoom) 
Deelnemers: Gemeente Bergen op Zoom, ISD, RPA, UWV.  
De exacte samenstelling is nog in ontwikkeling 
 
Taskforce Economische Structuurversterking 
Voorzitter: (nog niet bekend)  
Deelnemers: Provincie Noord Brabant, Provincie Zeeland, Gemeente Bergen Zoom, Strategic Board, 
voorzitters topclusters biobased, logisitiek en maintenance, vertegenwoordiger Philip Morris, RWB 
Vertegenwoordiging ministerie EZ (mogelijk indien gewenst SZW/I&M/Fin). 
De Taskforce zal ook andere partijen betrekken zoals: Rewin, BOM, BZW, Impuls Zeeland en andere 
gemeenten. 
 
Taskforce Public Affairs en Strategische Communicatie  
Europa en Den Haag  
 



 
 
De Taskforce Van Werk naar Werk in vergadering bijeen 
 
 
Wethouders praten bij over Philip Morris 
Het college van Bergen op Zoom heeft de wethouders Economische Zaken, Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van de 19 West-Brabantse gemeenten en Reimerswaal en Tholen uitgenodigd voor 
een korte bijpraat sessie over de ontwikkelingen bij Philip Morris. 
Deze bijeenkomst is gepland voorafgaand aan de Ravelijnlezing op woensdag 22 mei in de raadszaal 
van het stadhuis aan de Grote Markt 1 in Bergen op Zoom.  
Voor deze datum en gelegenheid is gekozen omdat de Ravelijnlezing een belangrijke 
netwerkbijeenkomst is en veel portefeuillehouders daar ook aanwezig zullen zijn. 
De bijeenkomst is van 13.00 tot 14.00 uur.   

 
Reactie op berichtgeving over sluiting 
Burgemeester Frank Petter heeft op 1 mei via een persbericht aangegeven dat hij bij de directie van 
Philip Morris International vinger aan de pols wil houden over de sluiting van de fabriek. Hij zegt dit 
naar aanleiding van berichtgeving in de media dat de fabriek mogelijk eerder sluit dan de 
voorgenomen datum van 1 oktober 2014. 
 
Vinger aan de pols houden is mogelijk omdat het naar alle waarschijnlijkheid de hoofddirectie van 
Philip Morris eind deze maand naar Nederland komt. Op vrijdag 16 mei is hier onder andere over 
gesproken met de directie van Philip Morris Holland. 
 
Reactie op het sociaal plan 
Er wordt gewerkt aan een reactie op het sociaal plan dat Philip Morris onlangs presenteerde.  
De directie van Philip Morris heeft gevraagd om een reactie op het concept sociaal plan. 
Het zal gaan om een gezamenlijke reactie van de provincies Zeeland en Noord Brabant en de 
gemeenten Bergen op Zoom en Tholen.   
 
Uit de media 
In de bijlage zijn artikelen te vinden die de afgelopen weken zijn verschenen naar aanleiding van de 
voorgenomen sluiting van Philip Morris.  
 
College van B&W  
Gemeente Bergen op Zoom  
16 mei 2014 


