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Langenberg, S. (gemeente Steenbergen)

Van: Stander, E. (Erwin) [E.M.P.Stander@bergenopzoom.nl]
Verzonden: vrijdag 25 april 2014 10:40
Aan: 'A Reijnen'; 'a.gabriels@oosterhout.nl'; 'a.hilbrink@aalburg.nl'; 'a.stegehuis@aalburg.nl'; 

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

CC: Raadsleden; Petter, F.A. (Frank); Weegen, A.G.J. (Arjan) van der; Linssen, A.J.F.M. 
(Ton); Coppens, A.J.M. (Ad); Kammeijer, Y. (Yvonne); Velden, P. (Patrick) van der; 
Terstappen, C.J.M. (Kees); Vergouwen, P. (Peter); Mutsaers, J. (Jacomien); Baijens, A.J. 
(Ad); Schouteren - Suurland, B. (Bregje); Merkenhof, N. (Nausikaa) van den; Hagenaars, 
C. (Coen); Splinter, F. (Fabiola); Roks, M. (Marloes); Spindler, A.C. (Lidia); Nevels - 
Gouverneur, W. (Wilmy); Boukhari, F. (Fozia); Stander, E. (Erwin)

Onderwerp: Tweede Nieuwsbrief Philip Morris
Bijlagen: Koepelvisie.pdf; Philip Morris in de regionale en landelijke pers vanaf 17 april 2014.docx

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Hierbij ontvangt u de tweede informatiebrief over ontwikkelingen m.b.t. Philip Morris.  
 
Geachte lezer,  
 
Dit is de tweede keer dat we u berichten over de ontwikkelingen die plaatsvinden rondom het dossier Philip Morris. 
Zoals bekend heeft de sigarettenfabrikant onlangs aangekondigd dat ze voornemens is de productie van sigaretten in 
de fabriek in Bergen op Zoom per 1 oktober aanstaande te stoppen. Vanaf het moment dat het slechte nieuws 
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wereldkundig werd gemaakt, is 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 college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom op de hoogte van de 
stand van zaken. De komende weken gebruiken we om met diverse partijen in gesprek te gaan. Medio mei zullen wij u 
hierover opnieuw berichten.    
 
De week van 21 april 
 
*Deze week vond er voor de tweede keer een overleg plaats van de Bestuurlijke stuurgroep, met daarin afgevaardigden 
van ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, provincies Brabant en Zeeland en 
gemeenten Tholen en Bergen op Zoom.       
 
Het ministerie van EZ heeft overleg gehad met PM, om zich een goed beeld te vormen van de situatie. Ook het 
ministerie van SZW gaat praten met PM naar aanleiding van het sociaal plan, samen met de gemeente Bergen op 
Zoom en het UWV. 
 
In dit overleg is aangegeven dat ook ondernemers en onderwijs betrokken moeten worden bij de aanpak. 
 
*Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het Kamerdebat zal plaatsvinden. Waarschijnlijk is dat pas duidelijk na het 
mei-reces. 
 
*Het college heeft een bestuursopdracht vastgesteld waarin de aanpak op hoofdlijnen en de organisatiestructuur wordt 
beschreven. Aan de organisatie is opdracht gegeven om per taskforce een plan van aanpak op te stellen en deze voor 
1 juni 2014 voor te leggen aan het college.  
   
Taskforces  

Voor de taskforce Operations is een projectleider aangetrokken. Deze taskforce heeft de eerste gegevens van Philip 
Morris ontvangen met betrekking tot het personeel. Er wordt een arbeidsmarktanalyse gemaakt van de regio West-
Brabant, Zeeland en Vlaanderen. 
 
Omdat het daaropvolgende stuurgroepoverleg nog enige aanpassing van de organisatiestructuur rondom de Taskforce 
Inhoud & Strategie in relatie tot Taskforce kansenteam vroeg, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren over de 
uiteindelijke opdracht op dit onderdeel.    
 
*Rpa: alle partijen uitten zorg en gaven aan te kijken of ze wat kunnen betekenen. Er is afgesproken dat Bergen op 
Zoom de regie heeft, net als op de bijeenkomst met de 19 West-Brabantse gemeenten en Tholen en Reimerswaal. Met 
de regio is afgesproken verder in gesprek te gaan als de ‘foto’ helder is.  
 
Korte Klappen  
 
*Bij het Vraagpunt infoPM@bergenopzoom.nl zijn de afgelopen weken tientallen e-mails binnengekomen. Vragen zijn 
zeer divers van aard en worden op dit moment geordend. In een volgende nieuwsbrief melden we hier meer over.  
 
*Het college heeft gesproken met een afvaardiging van de vakbonden. Zij gaven aan dat de prioriteit momenteel ligt bij 
het opstellen van het sociaal plan. Volgende week staat een vervolgoverleg gepland.   
 
Relevante documenten 
Op 5 juni wordt door de Strategic Board Delta Region de Koepelvisie  aangeboden in Den Haag (Nieuwspoort). (De 
koepelvisie is apart bijgevoegd) 
 
Onderaan de nieuwsbrief is een nieuwsbrief van de Provincie bijgevoegd waarbij we u vooral willen attenderen op de 
eerste twee onderwerpen.  
 
Uit de media 
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In de bijlage zijn artikelen te vinden die de afgelopen week zijn verschenen naar aanleiding van de voorgenomen 
sluiting van Philip Morris.  
 
 
 
Het college van B&W  
Gemeente Bergen op Zoom  
 
 
 
 

 
 

  Doorsturen   |   Wijzigen   |   Afmelden  Donderdag, 17 april 2014  
 

 

 
   Volg de provincie: 

 

 
 

 

Website provincie Noord-Brabant 
www.brabant.nl 

  

 

 
    Kies zelf uw nieuwsbrieven 

In deze nieuwsbrief leest u 
wekelijks nieuws van Provinciale Staten, 
Gedeputeerde Staten, over alle 
mogelijke onderwerpen. De provincie 
heeft ook titels op deelonderwerpen. Op 
de hoogte blijven? Ga naar het 
aanmeldformulier met een overzicht van 
de titels. 

  

 

 
    QR code voor mobiele website 

 

  

 

 
    Provinciale bladen   

    1.000 nieuwe banen gecreëerd in Brabant 
 

  Door de vestiging en uitbreiding van 35 
buitenlandse bedrijven in Brabant zijn in 2013 
ruim 1.000 banen gecreëerd. Nog eens 300 
banen werden behouden. Dit is een groei van 
40% ten opzichte van 2012. Dat blijkt uit de 
jaarcijfers van de BOM. 

  

 

 
  

 

 

  
 

 
   

 

  Steun aanpak werkgelegenheid West-Brabant 
 

  Provinciale Staten (PS) hebben zich 
uitgesproken over de werkgelegenheids-
problemen in West-Brabant door de sluiting van 
de Philip Morris fabriek. PS roepen het college 
op om alles te doen om de infrastructuur van de 
bedrijvigheid in de regio te verbeteren. 

  

 

 
  

 

 

  
 

 
   

 

  Voeten en Van der Doelen beëdigd in Staten 
 

  Marcel Voeten (VVD) en Wim van der Doelen 
(CDA) zijn benoemd als lid van Provinciale 
Staten. De voormalige leden Cor van der Burgt 
(VVD) en Anke van Extel (CDA) verlaten de 
Staten omdat zij als raadslid zijn gekozen in de 
eigen gemeenten.  
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Laatst verschenen 
 

 
    Colofon 

Deze algemene nieuwsbrief bevat 
nieuws van het dagelijks bestuur, 
Gedeputeerde Staten, uit Provinciale 
Staten en over alle beleidsonderwerpen 
van de provincie.   

Provincie Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC 's-Hertogenbosch 
Tel: (073) 681 2812 

Redactie Brabant Nieuwsbrief 
webredactie@brabant.nl  
Tel: (073) 680 8778 

  

 

 
 
  

   
 
Brabantse besluiten 

 

   

  

Elke week verschijnt een nieuwe besluitenlijst van Gedeputeerde Staten. 
Hieronder 1 besluit uitgelicht: 
 
Uitnodigend Groen 
Gedeputeerde Staten hebben het programma ‘Natuur en Samenleving’ 
vastgesteld, 1 van de 4 pijlers van het provinciaal natuurbeleidsplan 
‘Brabant Uitnodigend Groen. Het programma geeft aan hoe de provincie 
wil stimuleren dat burgers, organisaties en bedrijven 
medeverantwoordelijk worden voor natuur en landschap en er ook in 
mee-investeren. 

  

      

  
 

  

      

   
   
 
Uit Provinciale Staten 

 

   

  

Overzicht besluiten Provinciale Staten 11 april 2014 
Bekijk het overzicht van de besluiten die Provinciale Staten op 11 april 
hebben genomen. In het overzicht vindt u per voorstel het besluit en de 
daarbij aangenomen moties en amendementen. 

Voorzitter Cultuur en Samenleving kan aanblijven  
Alexander van Hattem (PVV) en Joyce Kardol (PVV) blijven voorzitter en 
plaatsvervangend voorzitter van de Statencommissie voor Cultuur en 
Samenleving. Dat is de uitkomst van een debat dat Provinciale Staten op 
verzoek van de fracties van VVD, CDA, SP, PvdA, D66, GL, 50Plus en 
PvdD voerden. Lees meer. 

Geen vermelding van bedragen op infoborden  
De provincie Noord-Brabant gaat geen bedragen vermelden op 
informatieborden bij provinciale projecten. Het initiatiefvoorstel “Prijs de 
kunst en de werken” van de fractie van de PVV heeft in Provinciale 
Staten geen meerderheid weten te behalen. Lees meer.  
 
Aantal geborgde zetels waterschappen omlaag  
Het aantal zetels dat door belangenorganisaties wordt ingenomen in de 
besturen van de Brabantse waterschappen wordt verlaagd. Het voorstel 
van de fractie van de PvdA om de reglementen van de waterschappen 
hierop aan te passen kreeg voldoende steun in Provinciale Staten. Lees 
meer.  

  

      

  
 

  

      

   
   
 

Websites partijafdelingen en -fracties 
 

   

  

VVD www.brabant.vvd.nl  
CDA www.cdastatenfractiebrabant.nl 
SP www.brabant.sp.nl 
PVV www.pvvnoordbrabant.nl 
PvdA www.pvdabrabant.nl 
D66 www.d66noordbrabant.nl 
GroenLinks brabant.groenlinks.nl 
Partij voor de Dieren brabant.partijvoordedieren.nl 
50Plus 50pluspartij.nl/speerpunten-provinciale-staten 
OSN www.osnoordbrabant.nl 

  

      

     

 

Provincie Noord-Brabant © 2014 
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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. 

     


