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Langenberg, S. (gemeente Steenbergen)

Van: Stander, E. (Erwin) [E.M.P.Stander@bergenopzoom.nl]
Verzonden: donderdag 17 april 2014 16:06
Aan: Vos, L. (Louis) de; 'a.stegehuis@aalburg.nl'; 'a.hilbrink@aalburg.nl'; 

'g.welten@aalburg.nl'; 'i.vandenbrand@alphen-chaam.nl'; 'f.conrads@alphen-chaam.nl'; 
'k.vandenakker@alphen-chaam.nl'; 'l.denissen@alphen-chaam.nl'; 'f.vanerve@alphen-
chaam.nl'; 'tvdwijngaard@baarle-nassau.nl'; 'pverheesen@baarle-nassau.nl'; 
'dverhaak@baarle-nassau.nl'; 'bvlinder@baarle-nassau.nl'; 'nja.gooijers@breda.nl'; 
'npj.van.meer@breda.nl'; 'hjms.hodzelmans@breda.nl'; 'eam.joosen@breda.nl'; 
'hkramer@drimmelen.nl'; 'roomen@drimmelen.nl'; 'cwouters@drimmelen.nl'; 
'michelle.groen@etten-leur.nl'; 'cees.martens@etten-leur.nl'; 'willy.gommeren@etten-
leur.nl'; 'michiel.puts@etten-leur.nl'; 'j.verhoeven@geertruidenberg.nl'; 
'j.rademacher@geertruidenberg.nl'; 'n.dekort@geertruidenberg.nl'; 
'r.vanwijk@halderberge.nl'; 'annette.gepkens@moerdijk.nl'; 'eveline.riede@moerdijk.nl'; 
'tim.dierckx@moerdijk.nl'; 'd.bosmans@oosterhout.nl'; 'a.gabriels@oosterhout.nl'; 
'p.loos@oosterhout.nl'; 't.kortlever@oosterhout.nl'; 's.don@oosterhout.nl'; 
's.elseman@roosendaal.nl'; 'h.hermans@roosendaal.nl'; 'p.willemse@roosendaal.nl'; 
'e.jeremiasse@roosendaal.nl'; 'm.van.drimmelen@rucphen.nl'; 'j.de.mooij@rucphen.nl'; 
'r.mannien@rucphen.nl'; 'r.reijngoudt@gemeente-steenbergen.nl'; 
's.langenberg@gemeente-steenbergen.nl'; 'r.peeters@gemeente-steenbergen.nl'; 
'gvo@tholen.nl'; 'hki@tholen.nl'; 'ewe@tholen.nl'; 'danielle.ernest@werkendam.nl'; 
'rob.joosten@werkendam.nl'; 'ruud.temminck@werkendam.nl'; 
'gijs.van.riet@werkendam.nl'; 'jos.bleijlevens@werkendam.nl'; 
'l.snoodijk@woensdrecht.nl'; 'm.van.dort@woensdrecht.nl'; 
'p.adriaensen@woensdrecht.nl'; 'tdrunen@woudrichem.nl'; 'mriel@woudrichem.nl'; 
'astegehuis@woudrichem.nl'; 'bkoolstra@woudrichem.nl'; 'r.vergouwen@zundert.nl'; 
'r.den.ouden@zundert.nl'; 'b.acer@zundert.nl'; 'h.van.beek@zundert.nl'; Vrijenhoek - de 
Vries, A. (Annemarie); Ansems, J.M. (Joost); Vincken, S. (Simone); 
'a.van.kommer@reimerswaal.nl'; 'j.gideonse@reimerswaal.nl'; 'pvk@tholen.nl'; 
'KvandenAkker@alphen-chaam.nl'; 'Yeliz.Karar@west-brabant.eu'; 'arjen.klep@etten-
leur.nl'; 'wal.reijlink@breda.nl'; 'anne.wouters@moerdijk.nl'; 'Jos.Aelberts@west-
brabant.eu'; 'b.hakkens@alphen-chaam.nl'; 'c.uijtdewilligen@zundert.nl'; 
'fbisschops@drimmelen.nl'; 'f.bogers@halderberge.nl'; 'Femke.vanDamme@west-
brabant.eu'; 'f.vanerkel@geertruidenberg.nl'; 'hschutte@baarle-nassau.nl'; 
'jgelderblom@wourdrichem.nl'; 'jla@rucphen.nl'; Hof, J. van den (gemeente 
Steenbergen); 'j.westerlaken@aalburg.nl'; 'Ive@tholen.nl'; 'Mirjam.frijters@werkendam.nl'; 
'mvosch@brabant.nl'; 'mireille.de.groot@moerdijk.nl'; 'p.adriaensen@woensdrecht.nl'; 
'ppa.van.der.elst@breda.nl'; 'w.smulders@oosterhoudt.nl'; 'Esther.vanZijp@west-
brabant.eu'; 'p.vermeulen@roosendaal.nl'; 'Eveline.riede@moerdijk.nl'; 
'jvunnik@brabant.nl'; Ansems, J.M. (Joost); Vrijenhoek - de Vries, A. (Annemarie); 
Vincken, S. (Simone); Boukhari, F. (Fozia); Werfhorst, J. (Jacqueline) van de; Drongelen - 
Laurijssen, K.C.M. (Kim) van; 'kieviet.h@tholen.nl'; 'astrid.persons@west-brabant.eu'; 
'cees.budding@west-brabant.eu'

Onderwerp: informatiemail m.b.t. Philip Morris
Bijlagen: Philip Morris in de Media.pdf; Philip Morris - De eerste reacties in de landelijke pers.pdf

Geachte lezer,  
 
Dit is de eerste keer dat we u berichten over de ontwikkelingen die plaatsvinden rondom het dossier Philip Morris. 
Zoals bekend heeft de sigarettenfabrikant op 4 april jongstleden aangekondigd dat ze voornemens is de productie 
van sigaretten in de fabriek in Bergen op Zoom per 1 oktober aanstaande te stoppen. Dat betekent nogal wat voor 
Bergen op Zoom, maar eigenlijk ook voor de hele regio in het zuidwesten van Nederland. Veel gezinnen voelen 
plotseling een onzekere toekomst.  
Vanaf het moment dat het slechte nieuws wereldkundig werd gemaakt, is er op verschillende niveaus overleg 
gevoerd en zijn we aan de slag gegaan om de gevolgen van sluiting in beeld te brengen.  
In deze informatiemail brengen we u als gemeente Bergen op Zoom op de hoogte van die eerste stappen en delen 
we zoveel mogelijk relevante informatie met u. (Wij willen u ook vragen dit bericht door te zetten naar uw bestuurders 
en andere belanghebbenden).  
 
De week van 14 april 
Na een eerste week waarin er onder andere door het college is gesproken met de directie van Philip Morris, met 
gedeputeerden van de provincies van Noord-Brabant en Zeeland, met de Commissaris van de Koning Wim van de 
Donk en met een afvaardiging van werknemers van Philip Morris, hebben wij ons erop gericht om een eerste beeld te 
vormen van de opgave waar we voor staan. Een grote en eerste verantwoordelijkheid voor de werknemers ligt bij 
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Philip Morris. Maar ook consequenties voor de regio zijn groot; deze kunnen niet alleen door Bergen op Zoom worden 
aangepakt. Op verschillende niveaus is samenwerking, bij voorkeur via de bestaande netwerkstructuren, 
noodzakelijk. Hierbij moet snel geschakeld kunnen worden en is een bepaalde mate van flexibiliteit van belang. In dit 
grote dossier is een goede structuur belangrijk. Daarom werken we momenteel aan een bestuursopdracht om de 
aanpak op hoofdlijnen te beschrijven. Het idee is om te gaan werken met een bestuurlijke stuurgroep en drie 
Taskforces.  
 

a) Taskforce operations 
b) Taskforce inhoud/strategie 
c) Taskforce kansenteam 

 
De projectleider van Operations is aan de slag met het opstellen van een Plan van Aanpak. Er wordt uitgezocht wat 
de impact is van de sluiting (impactanalyse). Daarbij gaat het om de gevolgen van het banenverlies voor de 
werknemers van PMI, maar ook voor de toeleveranciers, contractors en ZZP’ers. Uitgangspunt is het begeleiden van 
mensen van werk naar werk. Daarvoor zal ondermeer een Mobiliteitscentrum opgezet moeten worden waarin 
samenwerking met onder andere UWV, rPA en BZW noodzakelijk is. 
 
De taskforce Inhoud & Strategie richt zich op het versterken van de sociaal-maatschappelijke en economische 
structuur en verbreding van de werkgelegenheid in Bergen op Zoom en regio. Uiteindelijk doel is een duurzame en 
evenwichtige economie. Die versterking wordt met name gezocht in de volgende sectoren: biobased, maintenance, 
logistiek en vrijetijds economie. 
Er wordt gezocht naar een brede betrokkenheid vanuit regionale overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. 
 
De taskforce Kansenteam wordt vanuit Inhoud & Strategie gevoed en het initiatief hierin ligt bij de Provincies. Het 
gaat hierbij vooral om het onderzoeken van kansen en mogelijkheden op nationaal en internationaal niveau en het 
inzetten van lobby richting Den Haag en Brussel. 
 
 
Korte Klappen 
*Er is een Vraagpunt ingericht waar alle vragen en initiatieven worden verzameld.  
Het vraagpunt is te bereiken via het mailadres: infoPM@bergenopzoom.nl 
 
*De contacten in de regio, met de provincie(s) en ministeries verlopen goed.  
 
*Op dinsdag 15 april is er een regio-bijeenkomst geweest in Bergen op Zoom met contact-ambtenaren Economie en 
Sociale Zaken waarbij zij geïnformeerd zijn en zijn uitgenodigd om mee te denken.  
 
*Er wordt gewerkt aan een bestuursopdracht. Die krijgt het college van Bergen op Zoom aanstaande dinsdag 22 april 
voorgelegd.  
 
*Op woensdag 23 april is er een Bestuurlijk overleg (Stuurgroep). 
 
*Er is een begin gemaakt met het opstellen van een strategisch communicatieplan.  
 
Relevante documenten 
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Op woensdag 16 april heeft minister Kamp (EZ) twee brieven naar de Voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd die 
betrekking hebben op Philip Morris.  
 
De eerste brief stuurt Minister Kamp ook namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de brief 
wordt op verzoek van de Tweede Kamer ook antwoord gegeven op vragen die de FNV aan het Kabinet had gesteld. 
 
De tweede brief is de beantwoording van een brief van de Tweede Kamerleden Hamer en Kuiken van de PvdA.  
 
Uit de media 
In de bijlagen zijn artikelen te vinden die de afgelopen weken zijn verschenen naar aanleiding van de voorgenomen 
sluiting van Philip Morris.  
 
 
 

 

Disclaimer 

 

De informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u 

dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, maar de afzender direct te 

informeren door het bericht te retourneren en het bericht van de computer te verwijderen. 

De gemeente Bergen op Zoom is niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden in deze e-mail. 

Aan deze e-mail, inclusief bijlage(n) kunnen geen rechten worden ontleend: officiële correspondentie met 

de gemeente Bergen op Zoom dient uitsluitend via schriftelijk postverkeer te verlopen. 

 

This email is intended only for the addressee(s) and may contain confidential information. It should not be 

disseminated, distributed, or copied to unauthorized persons. If you have received this e-mail message by 

mistake, please inform the sender, and delete it from your system. 

Gemeente Bergen op Zoom cannot be held responsible for any mistakes or incompletenesses in this e-mail. 

Official correspondence with Gemeente Bergen op Zoom must take place through written letters, sent by 

post. 

     


