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Alle 19 gemeenten hebben hun zienswijzen ingediend. Van sommige colleges is ook nog een reactie gekomen met daarin voorstellen voor 
projecten. Beiden zijn hieronder verwerkt. 
 

Gemeente Datum  Inhoud reactie gemeente Voorstel reactie RWB 
Aalburg Brief van 

28-01-15 
1. De in de notitie genoemde kaders zijn, los van een aantal concrete projecten, redelijk algemeen en 

geven geen aanleiding voor (fundamentele) opmerkingen; 
Akkoord. 

  2. De notitie sluit goed aan op de huidige trends en ontwikkelingen, de voorgestelde focus is daarbij goed 
gekozen; 

Akkoord. 

  3. Tijdens de netwerkbijeenkomst van 23 september 2014 is geconstateerd dat voor wat betreft de 
leefbaarheid het werk met name in de individuele gemeenten en subregio's gebeurt. Dit is naar onze 
mening de lijn die voor dit onderwerp aangehouden moet worden. Anders wordt van het lokale 
maatwerk, dat essentieel is voor de uitvoering van deze taak, onvoldoende gebruik gemaakt. Wij zien 
de rol van de RWB hierin met name op het gebied van lobby/relatie met andere regionale en landelijke 
gremia en het op verzoek van gemeenten en subregio's deze te verbinden op inhoudelijke thema's;  

In het cUP is deze lijn voor wat betreft het 
zorgonderdeel aangehouden. 

  4. Op dit moment zijn er geen nieuwe concrete projecten die wij kunnen aandragen voor het nog op te 
stellen Uitvoeringsprogramma;  

Akkoord, maar vragen Aalburg wel om 
projecten in bv Land van Altena betrokken 
te willen zijn. 

  5. De gemeenteraad van Aalburg onderkent dat er nog steeds behoefte is aan buitenlandse 
arbeidskrachten. Terecht wordt aangegeven dat deze arbeidsmigranten een onmiskenbare aanvulling 
zijn op het West-Brabantse potentieel. Bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma zal de nodige 
aandacht moeten worden besteed aan de huisvesting van deze doelgroep, maar ook aan de sociale 
kant van deze migratie. Veel van deze migranten zullen namelijk lange tijd in onze regio verblijven. Het 
is daarom van groot belang dat goede sociale netwerken ontstaan waarop deze doelgroep kan 
terugvallen; 

Belang wordt onderschreven en in het cUP 
expliciet vermeld. 

  6. Tegelijk constateert onze raad dat er nog steeds sprake is van een grote hoeveelheid werklozen in onze 
regio. Dit lijkt haaks te staan op de behoefte aan buitenlandse arbeidskrachten. Schijnbaar is het 
aanbod (werklozen) niet goed afgestemd op de vraag (beschikbare banen). Mogelijk wordt dit 
veroorzaakt door een onevenwichtigheid tussen het type opleiding en het banenaanbod 
(frictiewerkloosheid). Dit is een probleem dat niet op het niveau van één enkele gemeente kan worden 
opgepakt. Dit lijkt ons bij uitsteek een onderwerp dat geschikt is voor een regionale aanpak. 
Samenwerking met de andere O's: ondernemers  en onderwijs is hierbij noodzakelijk. Wij verzoeken u 

Deze onevenwichtigheid onderschrijven 
wij en krijgt een aanpak in het onderdeel 
excellente arbeidsmarkt. 

REACTIES OP ZIENSWIJZEN GEMEENTEN OP CONCEPTNOTITIE ‘KADERS ACTUALISERING 

UITVOERINGSPROGRAMMA STRATEGISCHE AGENDA WEST-BRABANT 

BIJLAGE 1 
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Gemeente Datum  Inhoud reactie gemeente Voorstel reactie RWB 
specifiek aandacht te besteden aan dit onderwerp bij de uitwerking van het uitvoering  programma. 

Alphen-
Chaam 

Brief van 
9 februari 
2015 

De gemeente Alphen-Chaam stemt in met de door u in bovengenoemd document opgenomen kaders voor de 
actualisering van het uitvoeringsprogramma, met inachtneming van onderstaande opmerkingen/aanvullingen.  
 

Verheugd over deze constatering 

  Moderne maakindustrie  
t.a.v. 2.1 Economie: Moderne maakindustrie 
Alphen-Chaam onderschrijft de aandacht voor een moderne maakindustrie. Graag willen we daar ook de 
problematiek van leegstaande bedrijfspanden op kleinschalige bedrijventerreinen bij betrekken, aangezien  daar 
ruimte is voor kleinere innovatieve bedrijven.  
 

 
Via herstructurering bedrijventerreinen 
oppakken. In het cUP vermeld. 

  Versterken vrijetijdseconomie 
t.a.v. Accent 6 bij 3.1 Economie: extra aandacht voor Moderne maakindustrie 
Met on-brand versterken wordt bedoeld dat de acties van een merkeigenaar passen bij dat merk en dus de 
uitstraling. Men is namelijk bezig een verwachting bij een merk te kweken en die verwachting moet wel 
uitkomen bij de klant. West-Brabant is een regio met verschillende identiteiten. Accenten kunnen beter gelegd 
worden op de drie subregio’s Brabantse wal, Biesbosch en Baronie. In de Baronie is in het verband van LandStad 
De Baronie ook branding als speerpunt en ambitie aangemerkt.  
We zullen in de regio niet op het niveau van Zuid-Limburg, Drenthe, Veluwe of Texel komen. Waarschijnlijk is het 
ook verstandiger om dat niet te willen. Wel zouden concrete doelen aangegeven moeten worden. Wat willen we  
bereiken op dit gebied en wat gaan we daarvoor doen? 
 

 
Deze opmerkingen betrekken bij het 
betreffende onderdeel uit het cUP. 

  Glasvezelnetwerk 
t.a.v. 3.3 Mee in de maatschappelijke transformatie (accent ad 2 Bereikbaarheid van voorzieningen, realisatie van 
cross-overs) 
De gemeente Alphen-Chaam is zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen met betrekking tot de aanleg van een 
glasvezelnetwerk. Daarbij zou ook gekeken moeten worden naar alternatieve mogelijkheden waarvoor geen 
ondergrondse infrastructuur aangelegd hoeft te worden. 
 

 
In het cUP opgenomen voor wat betreft 
glasvezelnetwerk. Alternatieven zijn hierbij 
nog niet aan de orde, maar zullen wellicht 
bij deze discussie betrokken moeten gaan 
worden. 

  Mobiliteit 
t.a.v. 3.3 Mee in de maatschappelijke transformatie (accent ad 2 Bereikbaarheid van voorzieningen, realisatie van 
cross-overs) 
Het voortbestaan van minder rendabele lijnen bij het openbaar busvervoer komt steeds meer onder druk te 
staan. Het verdwijnen van een buslijn heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid in kleine kernen en de vitaliteit 
van het buitengebied in het algemeen. Alleen het faciliteren van burgerinitiatieven, zoals vermeld in de “Kaders 
actualisering voor het uitvoeringsprogramma van de strategische agenda West-Brabant”, vinden wij 
onvoldoende. Andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het inzetten van buurtbussen, moeten ook bezien 
worden.  

 
In het cUP onder ‘Mobiliteit’ opgenomen als 
aandachtspunt voor de ‘Ontwikkelteams 
OV’. 

  We vragen u alert te zijn op het aanbrengen van focus bij het opstellen van het uitvoerings-programma. Ambities 
moeten daarin een plaats krijgen waarbij prioritering van groot belang is. 
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Gemeente Datum  Inhoud reactie gemeente Voorstel reactie RWB 
  Wethouder van Dijk  wil graag een rol spelen bij het thema Biobased. Betrekken bij betreffend onderdeel van het 

cUP. 

Baarle-
Nassau 

Brief 6-2-
15 

De gemeente is gelet op omvang en aantal inwoners niet in de gelegenheid om zelf grote projecten aan te 
dragen. Daarentegen staat de gemeente sympathiek tegenover een aantal acties/projecten die worden genoemd 
in het stuk en wil de mogelijkheden onderzoeken in hoeverre, naar draagkracht, deelgenomen kan worden aan 
dergelijke acties. 
Gelet op de speerpunten van beleid uit het coalitieakkoord kan Baarle-Nassau aanhaken op projecten gericht op: 

 Ouderen (aanpak vergrijzing, vereenzaming, mantelzorg, vervoersvoorzieningen, enz.) 

 Jongeren (woningen voor starters, leerlingenvervoer, jeugdtransitie, enz.) 

 Toerisme (promotie van de regio, fietspaden, enz.) 

 Economie (versterken vestigingsklimaat voor (beginnende) ondernemers, duurzame energie, enz.) 
Tevens bepleit Baarle-Nassau permanente aandacht voor Agrofood – in het bijzonder voor de in onze gemeente 
vanouds sterk aanwezige primaire sector. 

Betrekken bij desbetreffende onderdelen 
van het cUP. Niet alle onderdelen bij 
‘ouderen’ en ‘jongeren’ worden regionaal 
opgepakt, maar eerder subregionaal. 
 
 
 
 
 
Eén van de nieuwe accenten in cUP is 
Agrofood. 

Bergen op 
Zoom 

Brief 3-2-
15 

Wij kunnen de voorgestelde aanscherping op de pijlers uit de Strategische Agenda, op hoofdlijn, onderschrijven, 
zeker ten aanzien van de pijler Economie. Wel zou deze focus zich met name moet richten op enkele strategische 
projecten op West-Brabantse schaal,met primaire aandacht binnen deze pijler voor de ruimtelijk-economische 
opgaven voor de regio, en met name op het gebied van de werkgelegenheidsbevordering. Dit is nog 
onvoldoende terug te zien in de notitie. Aandacht moet worden gevraagd voor de relatie met reeds bestaande 
sub-regionale overlegvormen, met name op de overige pijlers (ecologie en leefbaarheid). Als we dit spiegelen 
aan de uitgangspunten van Redesign, dienen die lokale of subregionale projecten ook lokaal of subregionaal 
opgepakt te worden. In deze projecten is dan geen of een beperkte rol voor de RWB weggelegd, behoudens een 
regierol van de RWB om ervoor te waken dat subregio's elkaar niet beconcurreren; op die wijze zouden de 
genoemde accenten nog eens kritisch tegen het licht gehouden moeten worden. De toevoeging van de aandacht 
voor en inzet op moderne maakindustrie (m.n. Biobased) onderschrijven wij. 

In cUP is gepoogd om dit accent aan te 
brengen binnen de pijler Economie, waarbij 
geen rol voor de RWB is weggelegd als dit 
op subregionaal of gemeentelijk niveau ligt. 
Daar moet het dan wel ook opgepakt 
worden. 

  Overigens is in de notitie ook de rol van de RWB aangegeven (vaak omschreven als 'agenderend', 'coördinerend', 
'initiërend'). Dit vinden wij, hoewel een verbetering ten opzichte van het verleden, nog onvoldoende concreet, 
met name waar het gaat om zaken op het niveau van de 19 gemeenten. Duidelijk moet worden hoe de rol van de 
RWB zich dan verhoudt tot de reeds functionerende subregionale overlegvormen. 
 

In het cUP is boven aan gedefinieerd wat 
onder deze begrippen verstaan wordt. Ook 
dan is niet alles exact met een schaar te 
knippen. 

  Verder wordt aandacht gevraagd voor kaders die sturing en monitoring borgen, iets dat in het huidige 
uitvoeringsprogramma ontbreekt. Alleen met adequate (bij)sturing kunnen resultaten behaald worden en kan 
tijdig op actuele ontwikkelingen worden ingespeeld. Alvorens een uitvoeringsprogramma kan worden 
vastgesteld is inzicht nodig in de daaraan verbonden financiële en personele kaders, en dienen doelstellingen 
SMART te worden geformuleerd. 
Op deze wijze kunnen gemeenten (colleges, raden,maar ook burgers) beter in staat worden gesteld de uitvoering 
te volgen. 

Voorstel is om aan te sluiten bij de gangbare 
cyclische producten, begroting, rekening en 
bestuursrapportages. 

  Verder wordt ook aandacht gevraagd om per project aan te geven wie in welke dossiers bevoegd is om 
beslissingen te nemen. 

De RWB heeft geen bevoegdheid om de 
juridische positie van gemeenten te 
veranderen. Als het een gemeentelijke taak 
betreft, zijn het dus altijd de gemeenten die 
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Gemeente Datum  Inhoud reactie gemeente Voorstel reactie RWB 
de voorstellen van de RWB (dus de 19 
gemeenten) in juridische besluiten moeten 
omzetten. 
 

  Tot slot zijn er nog enkele opmerkingen/aanvullingen te plaatsen bij de geschetste trends en ontwikkelingen. Te 
noemen zijn: 
- de opkomst van kleinschalige productie, o.a. de inzet van 3D-printers, en mogelijke gevolgen daarvan voor 

goederenstromen, bijvoorbeeld vanuit het verre Oosten; 
- het steeds meer verdwijnen van functies voor de 'midden-inkomens', waardoor gevolgen ontstaan voor de 

koopkracht van deze groep mensen, en daarmee samenhangend voor de huisvesting 
(woningbouwprognoses) van deze groep. 

 

Gevolgen hiervan zullen nauwgezet 
beoordeeld moeten worden en zo nodig tot 
besluiten moeten leiden. 

  Gemist wordt verder de inzet op het behoud van jongeren voor de regio, ondermeer door aandacht voor 
jongerenhuisvesting en niet in de laatste plaats voor onderwijs. 

Taak individuele gemeenten en 
onderwijsinstellingen. Via RpA worden 
strategische keuzes voor wat betreft 
werkgelegenheid beoordeeld. 
 

  Onderwijs vormt een sleutel voor zowel het behouden van jongeren voor de regio, voor het verbeteren van de 
verbinding met de arbeidsmarkt en onderwijs zal op meer flexibele wijze moeten worden vormgegeven zodat 
beter op veranderende situaties (behoeften) kan worden ingespeeld. 

RpA speelt hierin als triple-helix verband 
een cruciale rol 

  Wij beseffen dat met deze aanvullingen de uitdaging om te komen tot een realiseerbaar uitvoeringsprogramma 
niet wordt verminderd. Belangrijk is daarom dat er een goede prioritering in de tijd wordt gekoppeld aan de 
geformuleerde projecten. 

 

Breda Brief 6 
januari 
2015 

De gemeente Breda ziet het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda West-Brabant als een 
belangrijk  instrument in succesvolle  regionale  samenwerking. Daarom  hechten wij er aan om op de kaders 
voor actualisering van het programma te reageren. De gemeenteraad heeft  in zijn vergadering  van 18 
december 2014 een zienswijze vastgesteld, waarover wij u met  deze brief informeren. 
 

Akkoord. 

  Vertrekpunt 
De gemeente  Breda onderschrijft   het nut en de noodzaak  van het aanbrengen  van meer focus om daarmee 
nog meer gezamenlijke slagkracht in West-Brabant te maken en juicht toe dat we dit actualisatieproces 
doorlopen. 
De voorliggende Kaders Actualisering bieden voor Breda weliswaar nog een tamelijk abstract maar goede 
inhoudelijke basis en vertrekpunt om te komen tot het aanbrengen van de gewenste focus.   
 

 
Getracht is om de focus en filtering aan te 
brengen in het cUP. 

  Wij zullen er overigens nadrukkelijk op toe zien dat de toepassing van de kaders bij het vullen van het  
nieuwe Uitvoeringsprogramma niet opnieuw tot stapeling van projecten leidt, maar daadwerkelijk tot 
'filtering', clustering en meer focus. Dat betekent dat ook zichtbaar en volgbaar moet worden gemaakt wat 
we straks niet meer of anders in RWB-verband  als negentien gemeenten samen doen. 
 

Onderschrijven deze gedachte, maar is dus 
ook een opdracht van en aan de 19. 
Monitoring zal opgepakt gaan worden via 
reguliere P&C cyclus. 
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Gemeente Datum  Inhoud reactie gemeente Voorstel reactie RWB 
  Van de projecten die straks wél in het nieuwe Uitvoeringsprogramma opgenomen gaan worden, vinden wij 

het belangrijk dat het  "waarom en waartoe" (doelstelling) wordt  onderbouwd  en benoemd  (in termen van 
nut, noodzaak en doel zoals schaalvoordelen leiding tot meer efficiency en kwaliteit, continuïteit, 
lobbykracht  etc.). Dit geldt zowel voor het Uitvoeringsprogramma als geheel als voor elk op te nemen 
project. Met andere woorden: niet samenwerken  om het samenwerken, maar samenwerken om 
aantoonbare meerwaarde. 
 

In projectdefinities ter uitwerking van 
onderdelen van het cUP hieraan aandacht 
schenken. 

  Uitgangspunten 
Breda wil een sterke stad in een sterke regio zijn en geeft graag gehoor aan de oproep zoals die ook in het 
kader van Veerkrachtig  Bestuur wordt gedaan om de centrumrol nog krachtiger in te vullen. Wij zullen 
actief een (voor) trekkersrol blijven vervullen in West-Brabant  in het besef dat de steden het niet zonder 
hun omgeving kunnen  en vice versa. 
 

 
Bij de uitwerking van het cUP willen wij van 
dit aanbod graag gebruik maken. 

  Daarbij hechten wij er aan dat de Strategische Agenda West-Brabant  en het Uitvoeringsprogramma een 
balans blijft na streven tussen leefbaarheid (people), economie (profi ) en duurzaamheid (planet). 
Niettemin ligt er voor Breda in deze bestuursperiode een extra accent in de actualisatie bij 
(sociaal)economische samenwerking, ook al omdat het bieden van werk de beste garantie is voor 
de ontplooiingskansen van onze inwoners. 
 

Is als uitgangspunt in het cUP opgenomen, 
waarbij het ruimtelijk-economisch domein 
belangrijk is. 

  Werk en dus inkomen maakt het ook mogelijk om deze 'verdiencapaciteit' extra in te zetten op 
leefbaarheid en ecologie. Overigens denken wij dat het omschakelen van een lineaire naar een circulaire 
economie met accenten op energietransitie en maatschappelijke transformatie, ons ook geweldige 
economische kansen biedt. Wij onderschrijven derhalve dat de zwaartepunten in de actualisatie liggen bij 
'Werk' en 'Duurzame  samenleving'. 
 

Goed om deze instemming ter vernemen. 

  Breda ziet de actualisatie in West-Brabant nadrukkelijk niet los van ontwikkelingen in en verbindingen met 
andere regio's en hun strategische  agenda's. Zowel in Midden-Brabant (o.a. social innovation, ValuePort, 
Gate2, Tilburg University), Noord-Oost-  (Agrofood) en Zuid-Oost Brabant (Brainport)  als in 
Rotterdam/Rijnmond/Drechtsteden (Mainport), Zeeland (maritiem, biobased) en Vlaanderen. 
Het BQ-MIRT-onderzoek in het kader van de samenwerking op het gebied van Maintenance Valley tussen 
West-  en Midden-Brabant, biedt bijvoorbeeld uitstekende aanknopingspunten om de samenwerking met 
andere regio's te versterken. 
 

Eén van de leidende principes voor West-
Brabant is samenwerking in vier 
windrichtingen. Constatering sluit daar dus 
goed op aan. Vernemen graag welke 
gedachten Breda daarbij heeft om dit zo 
effectief en efficiënt mogelijk in te gaan 
vullen. 

  Sowieso moet naar onze mening in de breedte kritisch bepaald worden waar de West-Brabantse 
kwaliteiten, ambities en projecten liggen die tegelijk onderscheidend én complementair worden ingezet 
ten opzichte van hetgeen waar omliggende  regio's zich op richten. Het verdient in dit opzicht aanbeveling 
om het groene en duurzame  karakter van de regio nog meer te benadrukken.  
 

Accenten zijn in het cUP aangebracht. 

  O.a. zijn Deltri en Brabantstad  goede platforms om de complementariteit af te stemmen. De Strategic Board 
Delta Region, die zich op  een groter gebied dan West-Brabant richt, vormt een netwerkorganisatie die het  

Akkoord. Rol RWB is de allianties te smeden 
in de vier windrichtingen. 
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Gemeente Datum  Inhoud reactie gemeente Voorstel reactie RWB 
West-Brabants profiel op economisch gebied mee kan versterken. RWB en Rewin zijn organisaties die dit 
prima handen en voeten kunnen geven. 
 

  Het Uitvoeringsprogramma moet gefocust zijn maar tegelijk ook wendbaar en flexibel. Wij streven dan ook 
naar een Uitvoeringsprogramma dat wendbaar is, dat inzet op innovatie en appelleert  aan de andere, 
nieuwe rollen van de overheid; ruimte biedend, alliantie-smedend, faciliterend.  Op te nemen projecten 
moeten hier aan bijdragen bijv. door te werken met innovatieprogramma's, kennisspreiding en living labs. 
Er mag in het Uitvoeringsprogramma meer nadruk komen op (experimenteer)ruimte voor regionale 
initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke partners die bijdragen aan de ambities uit de 
Strategische Agenda.  Bijvoorbeeld door te 
'ontregelen' in de goede zin des woords en verder te 'ontslakken' (deregulering). 
 

Het cUP kenmerkt zich door het dynamische 
karakter van het activiteiten- en 
projectenprogramma, triple-helix uitvoering 
en ruimte om te experimenteren. 
Het daaraan vorm en inhoud geven is nog 
wel een vraag en dan willen wij graag met 
partijen in de regio het gesprek aangaan. 

  Inbreng van profielversterkende kwaliteiten  van Breda voor West-Brabant 
Voordat wij specifiek ingaan op de inhoud van de kaders, willen wij een aantal profielversterkende 
kwaliteiten van Breda benoemen die wij als centrumstad graag willen inzetten voor een sterk West 
Brabant: 

 Breda vervult in West-Brabant  de centrumstadfunctie op het gebied van onderwijsvoorzieningen 
waaronder een tweetal excellente  HBO-instellingen (Avans en NHTV) één Universitaire Opleiding 
(NDlA) en in een straal van 45 minuten reistijd nog eens een vijftal Universiteiten (Tilburg, Eindhoven, 
Rotterdam, Antwerpen en Leuven). Daarnaast is er nog een tweetal nationale topkennisinstituten in 
Breda Dinalog en Dutch lnstitute World Class Maintenance (DIWCM). Voor het uitvoeringsprogramma 
kan en wil Breda als sterke onderwijsstad zijn bijdragen leveren. 

 Met de medische  topvoorzieningen van Amphia in combinatie met onderwijsinstellingen Avans en 
NHTV, kan en wil Breda bijdragen aan aanvullend zijn op reeds gestarte initiatieven voor regionale 
versterking van de zorgeconomie- en innovatie in West-Brabant, zoals het CIC in Roosendaal. 

 Met het nieuwe station, de HOV-verbindingen en de aansluiting op het Europese 

 hogesnelheidsnelkan en wil Breda schakelstad zijn in en voor West-Brabant als het gaat om 
bereikbaarheid en connectiviteit met andere regio's. 

 Met de toekomstgerichte  en zeer snel groeiende creatieve sector in Breda op het gebied van 
beeldcultuur, visual design, gaming etc. (zie o.a. Dots Breda) kunnen cross-overs met andere West-
Brabantse sectoren I speerpunten worden gemaakt. Voor de regio (en daarbuiten) wil Breda met o.a. 
NHTV, Avans, AKVISint Joost en, MOTI de rol vervullen  als opleider in de creatieve industrie. Breda wil 
in dit kader krachtig vervolg geven aan het Europese  project "Value lncrease bij Visual Design" (VIVID). 
Met zijn historische erfgoed en bourgondische karakter van de stad en de daarbij  horende 
winkelvoorzieningen en (inter)nationale evenementen, kan en wil Breda het cultureel economisch 
profiel van West-Brabant versterken. 

 

 
Rol en functie van Breda wordt in de regio 
breed onderschreven. Op al deze punten 
willen wij graag met u in gesprek om na te 
gaan op welke wijze deze tot uitvoering 
gebracht kunnen worden. 

  Inhoudelijke opmerkingen bij de kaders 
Bij de voorliggende kaders wil Breda de volgende inhoudelijke opmerkingen plaatsen. 
 

 
 
 



7 
 

Versie 13-02-2015     cUP: concept UitvoeringsProgramma 

 

Gemeente Datum  Inhoud reactie gemeente Voorstel reactie RWB 
Wij pleiten voor een Uitvoeringsprogramma dat robuust en koersvast is. Dus wendbaar, maar niet elke vijf 
jaar andere prioriteiten. Zo moeten we op het gebied van economische versterking blijven inzetten op de 
gekozen speerpunten van biobased economy, maintenance  en logistiek en tegelijk het accent toevoegen 
van de moderne maakindustrie. 
 

Het cUP is dynamisch en periodiek voor wat 
betreft de activiteiten en projecten aan te 
passen en aan te vullen. 

  Bij de economische versterking  van West-Brabant wordt het belang gearticuleerd voor het sneller inspelen 
van de regio op arbeidsmarktvraagstukken, zoals bijvoorbeeld het creëren  van voorwaarden voor een 
snelle omschakeling/omscholing van werknemers naar sectoren met een grote vraag naar arbeid. O.a. 
binnen het Rpa staat dit al volop op de agenda maar dit behoeft in het Uitvoeringsprogramma nog  steeds 
stevige aandacht. 
 

Wordt onderschreven en in rpA-verband 
wordt over aandacht voor de aanbodzijde 
van de arbeidsmarkt gediscussieerd en over 
het nog beter betrekken van de vraagzijde 
(bedrijfsleven). 

  In- en externe bereikbaarheid van West-Brabant is en blijft een speerpunt, overigens met inzet op slimme 
mobiliteit, duurzaamheid en 'modal shift'. De spoorverbindingen en de vervoersassen over de A4, A58, 
A59, A16 en A27 zijn voor West-Brabant  en Breda belangrijk. 
 

In het cUP verwerkt. 

  De gemeente Breda onderschrijft  de duurzaamheidsambitie in de kaders en het leggen van focus op de 
energietransitie. Het begrip 'circulaire economie' mag in dit kader 'breed' worden gehanteerd om na te 
gaan hoe en welke projecten voor de regio van belang zijn en waar massa kan worden gemaakt. Met 
andere woorden: durf groter te denken. 
 

Uitwerken van de ‘circulaire economie’-
gedachtegoed vraagt nog wel nadere 
uitwerking. Voorstel na poho SEZ. 

  De aandacht  voor kunst en cultuur is in de kaders mager. Breda zou meer nadruk  willen leggen op cultuur 
als drager om regio aantrekkelijk  te laten zijn, en ook- bijvoorbeeld  met de snel groeiende creatieve 
industrie- om geld te verdienen. 
 

Akkoord en betrekken bij uitwerking van 
het cUP. Breda vragen om hierin als 
centrumstad het voortouw te nemen. 

  Specifieke accenten en bijdragen  van Breda voor het nieuwe Uitvoeringsprogramma 
Naast bovenstaande  reactie op de voorliggende kaders, brengen wij met deze zienswijze  graag een aantal 
specifieke accenten, bijdragen  en suggesties voor het nieuw samen te stellen Uitvoeringsprogramma voor 
de regio West-Brabant: 
Vanuit de rol van kennisstad wil Breda op diverse terreinen graag living lab zijn. Hier kunnen door 
onderwijsinstellingen op het gebied van Moderne Maakindustrie, energietransitie maatschappelijke 
transformatie zaken uitgeprobeerd worden. Breda maakt experimenten mogelijk en biedt ruimte daar 
voor. 
 

 
 
 
 

Gaan er vanuit dat Breda dit inbrengt bij de 
betreffende onderwerpen. 

  Voor verdere uitbouw van de logistieke en maintenance speerpunten is borging en dieper gaande regionale 
'worteling' van de twee topinstituten (Dinalog  en DIWCM) noodzakelijk. Voor Biobased Economy hecht 
Breda aan een verdere uitbouw en verdieping van de huidige rollen van de onderwijsinstellingen als het 
gaat om kennis toe passen  en valoriseren.. 
 

Vindt plaats. 

  Breda brengt tussen energietransitie en maatschappelijke transformatie  reeds crossovers aan door met 
Corporaties te werken aan het zoveel mogelijk energieneutraal maken  van de sociale woningvoorraad. Ook 

Ervaringen op dat terrein delen. 
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biedt Breda ruimte om op grotere schaal te experimenteren bijvoorbeeld met het 'biobased' maken van de 
openbare ruimte. 
 

  De maatschappelijke transformatie  ondersteunt Breda door met haar partners  op het gebied van zorg, 
welzijn en wonen, kennis en onderwijs en met het bedrijfsleven de zorgeconomie en innovatie te 
stimuleren. 
 

Kunnen de stedelijke centra Bergen op 
Zoom, Roosendaal en Breda hiervoor een 
trekkersrol vervullen? 

  In randvoorwaardelijke sfeer is voor de werkgelegenheid van West-Brabant en dus ook Breda de verdere 
ontwikkeling van en verbinding van de Zeehaven Moerdijk en het Logistiek Park Moerdijk van groot belang. 
Participatie in die twee projecten is voor Breda een interessante optie. 
 

Is een speerpunt voor West-Brabant. 
Moerdijk trekken, Breda participant? 

  Met de gemeenten Moerdijk, Oosterhout  en Etten-Leur wordt de versterking van de West Brabantse 
economische as  Haven Moerdijk- Hazeldonk ter hand genomen. Op het gebied van infrastructuur is de 
A27 in relatie tot een spoorverbinding Utrecht-Breda een prioriteit. De A58 moet naast het oplossen  van 
de knelpunten, ook ruimte bieden voor allerlei slimme mobiliteitsoplossingen. 
 

Dit zijn speerpunten voor West-Brabant. 
Komt o.a. aan de orde bij de verdere 
ontwikkeling en uitwerking van het MIRT-
proces Maintenance Valley. 

  Het nieuwe station vormt met de aansluiting op het HSL-net hét schakelpunt  richting Den Haag 
en Brussel, de spoorzone een zeer aantrekkelijke vestigingspiek  voor hoofdkantoren (Profil en Non-profit)  
en rijkskantoren. Snelle verbindingen zijn de randvoorwaarde om voor kenniswerkers interessant  te zijn. 
Het nieuwe station is ook de logistieke draaischijf voor toeristen die via Schiphol, Zaventem of Charles de 
Gaulle Europa binnen komen en "Via Breda" o.a. Van Gogh in Zundert en Etten Leur gaan beleven en 
natuurlijk Breda Nassaustad  verkennen. Het idee bestaat om in I met het nieuwe station te verwijzen naar 
de geboortegrond van Van Gogh. 
 

Zit in het cUP. 

  Aandacht voor social return en duurzame  inkoop door West-Brabantse gemeenten. De behoefte om als 
overheid  als "launching  customer" te willen zijn en zo bijvoorbeeld voor biobased producten een etalage te 
zijn, vraagt nadere uitwerking. Primair is dit een eigen verantwoordelijkheid van elke gemeente  
afzonderlijk. De interessante uitdaging is echter om te kijken hoe best-practices  nog meer kunnen worden 
gedeeld en uitgenut en krachten nog meer regionaal gebundeld. 
 

Speerpunt van West-Brabant: 
-  duurzame inkoop en speerpunt 
-  social return: via rpA wordt getracht om 
de harmonisatiewens vanuit het 
bedrijfsleven vorm te geven. 

  Breda wil met haar organisatie  voor de omliggende  gemeenten een vorm van ondersteuning bieden op 
gebied van bedrijfsvoering, dienstverlening, beheer en beleids- en ontwikkeltaken. 

Is in de eerste plaats een zaak tussen Breda 
en haar omliggende gemeenten. Rol RWB 
beperkt? 

  Tot slot 
Zowel voor colleges als gemeenteraden is het belangrijk om straks periodiek  inzicht te hebben in de 
voortgang van het nieuwe Uitvoeringsprogramma. Een professionele  manier van regionale samenwerking  
vergt derhalve een actieve en professionele informatievoorziening voor het beheren en beheersen  van de 
samenwerkingsinitiatieven, waarbij de colleges overigens het lokale schakelpunt zijn en blijven richting hun 
raden. Wij pleiten voor een actieve monitoring I voortgangsrapportage door de RWB die dit mogelijk maakt 
richting de deelnemende gemeenten en verzoeken  om bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 

 
Monitoringssysteem moet opgezet worden. 
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hier reeds vorm en inhoud aan te geven en daartoe een voorstel te doen. 
 

  Kortom, Breda onderschrijft   het nut en de noodzaak van het aanbrengen van meer focus om daarmee nog 
meer gezamenlijke slagkracht  in West-Brabant  te maken en juicht  toe dat we dit actualisatieproces 
doorlopen. De voorliggende Kaders Actualisering bieden voor de gemeente Breda daartoe een goed 
inhoudelijk  vertrekpunt. 

 

  Breda hecht in het procesvervolg aan een grote dosis pragmatisme, resultaatgedrevenheid en tempo. Het 
met meer focus zetten van gezamenlijke concrete stappen en het - ook op korte termijn - boeken van 
concrete resultaten is een grote motivatie voor alle betrokken partijen. Wij willen daarom stimuleren dat 
reeds in het voorjaar van 2015, wanneer een nieuw Provinciebestuur aantreedt, resultaten  van de 
actualisering voel- en zichtbaar zijn in West-Brabant  en daarbuiten. 

In het memorandum van West-Brabant 
voor de Statenverkiezingen opgenomen. 

Drimmelen Mail 30-
12-14 

Hierbij ontvangt u de zienswijze op de notitie “Kaders actualisering voor het Uitvoeringsprogramma van de 
Strategische Agenda West-Brabant” van de raad van de gemeente Drimmelen. Deze zienswijze is 27 november jl. 
in een opinieronde bepaald. 
 
Prioriteit voor de gemeente Drimmelen ligt bij: 

 

  o Mobiliteit: meer aandacht voor de realisatie van een volwaardige A59 (inclusief aansluiting A27); A59/A27 in het cUP. 
  o Vrije tijdseconomie: Binnen de recreatiesector meer aandacht voor de mogelijkheden van het Nationaal Park 

De Biesbosch. 
Nationaal Park De Biesbosch betrekken bij 
project Regie in de Regio. 

Etten-Leur Brief van 
3 
december 
2014 en 
29 januari 
2015 

Meer focus in strategische projecten 
Het voorstel van uw bestuur om uit te blijven gaan van de vier leidende principes  te weten duurzame 
ontwikkeling (triple P), brede maatschappelijke alliantievorming (3 O's),samenwerking in vier 
windrichtingen en samenwerking binnen de regio onderschrijven wij. Ook ondersteunen wij uw wens om 
meer focus aan te brengen. Wij zijn van mening dat deze focus zich met name moet richten op enkele 
strategische projecten op West-Brabantse schaal. Dit zien wij onvoldoende terug in de notitie. 
Verschillende accenten binnen de drie pijlers lijken zich namelijk meer op projecten op lokale of 
subregionale schaal te richten en onvoldoende op strategische projecten op West-Brabantse schaal. 
 
Als we dit spiegelen aan de uitgangspunten van Redesign,dienen die lokale of subregionale projecten lokaal 
of subregionaal opgepakt te worden. In deze projecten is geen of een beperkte  rol voor de RWB weggelegd. 
Wij zouden graag zien dat de accenten nog eens kritisch tegen het licht gehouden worden. 
 

 
Het cUP brengt de concretisering aan 
binnen de focus Werk en Duurzame 
Regio en alleen een rol voor de RWB 
als het een belang van en voor de 19 
gemeenten betreft. 
 
 
 
In cUP is getracht alleen die 
activiteiten en projecten op te nemen 
waar voor de RWB een (al dan niet 
beperkte) rol is weggelegd. 

  Economie 
Wij onderschrijven het meer centraal stellen van de moderne maakindustrie. Wel pleiten wij ervoor om 
hierbij nadrukkelijk ook een link te leggen tussen de moderne  maakindustrie en het onderwijs. 
 

 
Relatie wordt in cUP gelegd. 

  Wij zouden graag de rolverdeling tussen de Strategic Board en de RWB binnen deze pijler duidelijk in beeld 
gebracht willen hebben (zie ook Rol RWB- Strategie Board). Daarnaast mag ons inziens bij het zesde accent 
onder Economie recreatie niet ontbreken. Ook zien wij binnen de logistiek in de sector groothandel grote 
kansen voor werkgelegenheid binnen onze regio. 

De Strategic Board legt prioriteiten op 
Zuidwestelijke schaal, RWB werkt deze uit 
voor West-Brabant, waarbij Rewin voor ons 
de uitvoeringsorganisatie is. Gesprek 
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 rolverdeling tussen SB, Rewin, BOM, Impuls 

Zeeland en RWB vindt op dit moment plaats 
(maart/april). 

  Ecologie 
Wat betreft ecologie zou de focus moeten  liggen op energiebesparing,duurzame energie en C0₂ 
vermindering binnen het brede kader van duurzaamheid. Wij pleiten er in dit kader voor ten aanzien van 
de energietransitie vast te houden aan de doelstellingen zoals opgenomen in de Strategische Agenda West-
Brabant 2012-2020 (een besparing van het finale energieverbruik van 2% per jaar).Ten aanzien van het 
stimuleren van duurzame energie richt u zich ondermeer op het 'opsporen, verzamelen en 
communiceren van bestaande best-practices op het gebied van verduurzaming en vergroening bij 
bedrijven,onderwijsinstellingen, gemeenten, bouwpartijen, projectontwikkelaars'. In dit kader is 
ondermeer kennisdeling tussen de betrokken partners op het gebied van opslag van duurzaam opgewekte 
energie die niet direct wordt gebruikt  van belang. Wij zijn graag bereid de kennis die wij op dit gebied 
hebben opgedaan met alle betrokkenen te delen. 
 

 
In het poho overleg M&A is op 10 december 
2014 afgesproken dat dit 1,5% is.  
Verder akkoord. Van uw aanbod wil de RWB 
graag gebruik maken. 

  De rol van de regio wordt  omschreven als 'agenderend', 'coördinerend','initiërend'.Dit vinden wij 
onvoldoende concreet,met name op dat dit gaat om zaken op het niveau van de 19 gemeenten. 
Duidelijk moet worden hoe de rol van de RWB zich dan verhoudt tot de reeds functionerende 
subregionale  overlegvormen. 
 

In het cUP zijn definities opgenomen om de 
bestuurlijke en daarvan afgeleide ambtelijke 
rol van de RWB te verduidelijken. 

  Leefbaarheid 
Binnen de pijler leefbaarheid zien wij -  behalve op het onderdeel woningbouwafspraken van de 
regionale agenda Wonen- voornamelijk accenten en bijbehorende doelstellingen die op lokaal of 
subregionaal niveau spelen. Wij adviseren u vanuit de uitgangspunten van Redesign de focus te leggen 
op die opgaven, waarbij samenwerking op  het niveau van de 19 gemeenten van strategisch belang is. 
 

 
De rolverdeling regio en clusters is in het 
cUP aangebracht. 

  Rol  RWB -Strategie Board 
De Strategie Board Delta Region maakt in zijn koepelvisie slimme verbindingen op het gebied van 
Maintenance, Logistiek en Biobased Economy samen met de acht regio's binnen de Deltaregio. De 
(geactualiseerde) kaders voor het Uitvoeringsprogramma geven inzicht in de bijdrage van West Brabant 
aan de ontwikkeling van de Deltaregio. Naar onze mening zou duidelijker de rol van de RWB in de 
economische pijler in relatie tot de rol van de Strategie Board beschreven moeten worden. Wij nemen 
aan dat de rollen aanvullend aan elkaar zijn,maar dit kunnen wij niet opmaken uit de notitie. We vragen 
om aan de hand van de Strategische Agenda aan te geven wie waarvoor verantwoordelijk is in de 
uitvoering. 
 

 
De Strategic Board legt prioriteiten op 
Zuidwestelijke schaal, RWB werkt deze uit 
voor West-Brabant, waarbij Rewin voor ons 
de uitvoeringsorganisatie is. Gesprek 
rolverdeling tussen SB, Rewin, BOM, Impuls 
Zeeland en RWB vindt op dit moment plaats 
(maart/april). 

  Proces en besluitvorming uitvoeringsagenda 
Besluitvorming over de kaders voor de uitvoeringsagenda  is voorzien voor januari 2015. Daarna moet de 
uitvoeringsagenda  nog worden opgesteld. Graag horen wij hoe u dit traject  verder vormgeeft. 
 

 
Zie tijdschema in Oplegnotitie bij cUP. 
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Bijdrage projecten en activiteiten (aparte brief college) 
Economie: Van Gogh en A58 doorstroming 
 
Ecologie: Kennisplatform duurzaamheid 
 
                 Organiseren dat Convenant duurzaam bouwen uitgevoerd wordt; 
                 Energieagenda uitvoeren 
 
Leefbaarheid: Regionale samenwerking/afstemming 1

e
 opvang anderstaligen; 

                          Onderhandelingskracht richting zorgverzekeraars bundelen; 
                          Coördineren aanpak 380 KV problematiek 
 
 

 
Beiden zijn in het cUP opgenomen 
 
Nagaan of voorstel op bredere steun kan 
rekenen; 
Is in cUP opgenomen; 
Is in cUP opgenomen. 
 
Nagaan of hiervoor draagvlak bestaat 
Nagaan of en zo ja hoe dit vorm te geven. 
Hiervoor is al een stuurgroep actief. Wensen 
daar inbrengen. 

Geertruiden-
berg 

Raadsbe-
sluit 29 
januari 
2015 

Wij stellen u voor een zienswijze te geven op de notitie “Kaders actualisering voor het Uitvoeringsprogramma 
van de Strategische Agenda West-Brabant en de conclusies van de Netwerkbijeenkomst van 23 september 2014 
met de volgende opmerkingen: 
1. Waardering is er voor de nieuw geformuleerde kaders echter een verdere indikking van deze kaders en het 

uitvoeringsprogramma heeft onze voorkeur zodat dat de kans op realisatie optimaal is. 
 

 
 
 
Getracht dit In het cUP te verwerken. 

  2. Bij de verdere invulling van het Uitvoeringsprogramma duidelijk in beeld brengen wat de overige partners, 
ondernemers en onderwijs, zelf kunnen regelen en hen hiertoe meer uit te nodigen. 
 

Komt in nadere uitwerking van het cUP aan 
de orde. In bijgaande concept staan de 
onderwerpen en de bestuurlijke rol van de 
RWB genoemd. 

  3. Bij de transities in het sociale domein het uitgangspunt hanteren sub-regionaal waar mogelijk, zodat 
verschillende gremia elkaar niet voor de voeten lopen. 

 

Is gepoogd te verwerken. 

  4. Meer accent te leggen op het speerpunt Economie-onderdeel connectiviteit-en hier de digitale connectiviteit 
aan toe te voegen. 

 

Breedband is speerpunt. 

  5. Bij de accenten voor Economie wordt enkele keren gesproken over het maximaal faciliteren, dit moet zijn 
optimaal faciliteren. 

 

Met maximaal is bedoeld optimaal 

  6. Nadrukkelijker insteken op de vrije tijdseconomie (toerisme/recreatie). 
 

Verwerkt. 

  7. Op termijn gaan in de gemeente Geertruidenberg enkele energiecentrales dicht. Aan de regio wordt 
gevraagd mee te denken over de effecten hiervan en het herstructureren van een groot kansrijk industrieel 
complex, waarbij gedacht wordt aan watergebonden objecten c.q. investeringen. 

 

In cUP bepalen of cultureel erfgoed een 
West-Brabant aanpak vergt. Oriënterend 
gesprek met RWB hierover als start. 

  8. Tot slot geven wij in overweging bij het samenstellen van de stukken meer de gangbare Nederlandse taal  te 
gebruiken. 

Dit is een uitgangspunt voor ons, maar soms 
in internationale terminologie duidelijker. 
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Halderberge Raadsbe-
sluit 12 
februari 
2015 

Overwegingen 
1. Kennisnemen van het proces rondom kaderstelling actualisering van het uitvoeringsprogramma 

Strategische agenda West Brabant 
Samenwerken wordt steeds belangrijker. Actueel is de discussie rondom samenwerking op regiebasis met de 
6 gemeenten, het overleg mbt  Krachtig bestuur, de diverse GR’n en samenwerkingssafspraken binnen het 
sociaal domein, VTH en archief. In dit kader is het van belang om aan te blijven sluiten als raad in een proces 
zoals deze om de verbanden te kunnen blijven zien, het voordeel van samenwerking ook op deze schaal  te 
kunnen blijven onderschrijven of ter discussie te kunnen stellen en specifiek voor dit onderdeel in 
gezamenlijkheid de focus aan te gaan brengen. Soms is het beter om projecten op lokaal te nivo op te 
pakken; voor sommige onderdelen heb je het collectief nodig of de lobby van anderen. 
 

 
 
 
Kennis genomen van de diverse initiatieven 
binnen clusters van gemeenten. Clusters 
zullen een noodzakelijk hulpmiddel zijn 
naast de RWB voor de gemeenten, omdat 
nogal wat onderwerpen op clusterniveau 
(mede) een aanpak vergen.  

  2. Instemmen met de notitie "Kaders actualisering voor het Uitvoeringsprogramma van de Strategische 
Agenda West-Brabant" met specifieke aandacht voor de algemene- en specifieke opmerkingen die 
gemaakt zijn in deze nota tav de pijlers Ecologie, Economie en Leefbaarheid 
Na analyse van diverse studies is bepaald dat onze gezamenlijke focus gericht zal zijn op de thema’s werk 
en verduurzaming. Op pagina 5 t/m 10 van de kadernotitie  is deze focus vertaald in accenten binnen de 
pijlers Economie, Ecologie en Leefbaarheid  en van voorbeeldprojecten voorzien. Kortheidshalve verwijzen 
we daarna. Dit is dus de gezamenlijke koers waaraan wij in de regio gaan werken en waar het 
uitvoeringsprogramma aan moet bijdragen.  
De focus van wat dan op het uitvoeringsprogramma mag worden opgenomen, dient te voldoen aan het 
principe “de basis op orde”. Met die basis wordt bedoeld dat een ieder (alle partners) op lokaal niveau zelf 
verantwoordelijk is voor 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. In sommige gevallen 
vragen de gemeenten om als 19 gezamenlijk te werken aan het versterken van die basis; deze 
onderwerpen komen dan in het uitvoeringsprogramma. 
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).  

 

 
 
 
Kennis genomen van deze algemene 
beschouwing en steun voor onze aanpak.  

  Zienwijze  
Algemeen 
In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat de kaders helder zijn. De volgenden algemene opmerkingen 
worden nog gemaakt: 
a) Het abstractieniveau is echter nog wel van dien aard dat er gewaakt moet worden dat het gevoel ontstaat 

dat de regio meer gericht is op branding van de regio en minder gericht is op de gezamenlijke (uitvoerings) 

 
 
 
 
cUP is concreet uitgewerkt. 
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opgave die er op meerdere onderwerpen ligt. De balans hierin moet terug te vinden zijn in het 
uitvoeringsprogramma.  

  b) Aansluiting dient gezocht te worden bij de agenda van het Regionaal Ruimtelijke Overleg (RRO; onze 
gezamenlijke agenda met de provincie Noord-Brabant; waarvan de overlegstructuur is vastgelegd in de 
verordening Ruimte).  

Is gebeurd vwb die onderdelen. 

  c) Niet alle onderwerpen zijn binnen de kaders op te nemen, denk aan het maken van een gezamenlijke 
statement tav de 380 kV. Hier dienen zowel binnen de kaders als in het uitvoeringsprogramma ruimte voor 
te worden opgenomen. 

In cUP is lobby-onderdeel na.v. actualiteiten 
benoemd. 

  d) Het strategic board Delta Region is een goed voorbeeld waarbij vooral  resultaten worden behaald in 
processen, verbindingen leggen, samenwerking, interacties en innovaties. Op kleinere schaal kan ook zoiets 
georganiseerd worden. Geadviseerd wordt om deze netwerkgedachte onderdeel te laten zijn van de 
kaderstelling. In combinatie met het evenwicht uit punt a kan dan tot een gedragen uitvoeringsprogramma 
worden gekomen. 

Eén van de uitgangspunten van de RWB-
samenwerking is Triple Helix. Strategic 
Board is door de RWB opgericht als 
voorbeeld. 

  e) Als landelijke gemeente zien wij daarnaast graag onze identiteit terug in de kaders en in het 
uitvoeringsprogramma, te weten recreatie en toerisme, landelijk wonen,  instandhouding van leefbare 
kernen en cultureel erfgoed 

Toerisme en Recreatie in het cUP vermeld. 

  f) Daarnaast dient er een duidelijke balans te zijn van snelle successen  en acties met een langere adem.  De balans hiertussen wordt door ons 
nagestreefd waarbij de lange termijn nog 
wel eens door de korte termijn naar de 
achtergrond wordt gedrongen. Is in 
gemeenten niet anders. 

  g) Tevens dient in de notitie duidelijker te worden aangegeven te worden dat meerdere partijen dan de 
overheid aan de lat staan en in het uitvoeringsprogramma dient daarom niet alleen duidelijk verwoord te 
worden welke rol de RWB heeft, maar ook de andere partijen, zoals de overheden en andere partners in het 
veld. 

Is in cUP deels aangegeven, maar zal in 
nadere uitwerking in bv projectdefinities 
duidelijker aangegeven zijn. 

  h) Er  dienen SMART vastgestelde opdrachten (project of procesopdrachten)aan de uitvoeringsonderdelen ten 
grondslag te liggen.  

Is uitwerkingsopgave cUP. 

  i) Het onderdeel onderwijs heeft nu een plek binnen ´economie´. Dit is naar ons idee te mager. Een goed 
onderwijsklimaat is voor ons als regio van belang. Basis-, middelbaar – en hoger onderwijs dient een goede 
spreiding te hebben over de stedelijk- en landelijke gebieden in de regio. Dit niet alleen ter bevordering van 
de economie, maar zeker ook ten gunste van de leefbaarheid van de kernen in het landelijk gebied. Behoud 
van voorzieningen, zoals onderwijs is een must. 

Deels door RWB opgepakt 
(krimpproblematiek), maar ook liggend op 
de weg van subregio’s of lokaal. 

  j) Cultureel erfgoed wordt gemist binnen de kaderstelling. Belangrijk voor branding van onze regio en 
gezamenlijk behoud hiervan.  

 

Bepalen of en zo ja hoe dit in het cUP moet 
komen. Nemen aan dat Halderberge dit 
bestuurlijk in de discussie inbrengt. 

  Reactie op specifieke onderwerpen: 
Economie 
- Het afgelopen jaar heeft de kwetsbaarheid van de maak industrie zich laten zien met Philip Morris en Tetra 

Pak. Wat is in deze, gezien de kaderstelling dan de gezamenlijke rol van de 19 gemeenten? 

 
 
cUP economie en Arbeidsmarkt. 

  - In de visie wordt gekeken naar nieuwe innovatieve bedrijven, maar op welke wijze krijgen we de nu in het  MKB haakt aan bij uitwerking cUP. 
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gebied aanwezige  kleinere bedrijven, zoals het midden- en kleinbedrijf aangelijnd in deze koers. Graag 
zouden wij hier een initiatief voor uitgerold zien in de regio. 

  - De focus op werk (par. 2.4.) gaat  terecht in op de noodzaak van voldoende gekwalificeerd personeel en 
heeft aandacht voor werkloosheid. Wij adviseren om nog een specifieke verbinding te leggen met het 
onderwijs en actiemaatregelen voor her-, om- en bijscholing.  

In cUP via rpA. 

  - Bij pagina 6, ad 6 wordt geadviseerd het programma waterpoort specifiek te laten benoemen als kans en als 
verbinding met de gebieden buiten onze regio.  

Ter kennisname. 

  - Duidelijker aangeven bij de kaders dat uitrol van glasvezel en digitalisering van zorg een noodzaak is om de 
toekomstige vergrijzing en bezuinigingen in de zorg een tegenwicht te kunnen bieden. 
 

Is in cUP verwerkt. 

  Ecologie 
In principe kan ingestemd  worden met de kaders op dit onderdeel.  De opmerkingen ten aanzien van 
verduurzaming van de woningvoorraad, duurzame mobiliteit en windenergie zijn voor ons herkenbare items. 
Specifieke aandacht verdient wel het hoge ambitieniveau op de onderwerpen energiebesparing en opschalen 
hernieuwbare energieopwekking.  De vraag is of wij dit wel waar kunnen maken als Regio. Met andere woorden 
wat is het realiteitsgehalte hiervan.  Vraag bij dit onderwerp is tevens hoe het uitvoeringsprogramma is 
aangehaakt op de Rijksagenda en welke specifieke lobby de RWB hierin kan hebben. 
 

 
In het cUP geconcretiseerd en daaruit 
voortvloeiende projecten op basis van 
uitspraken poho M&A op 10-12-2014. 

  Mee in de maatschappelijke transformatie/ Leefbaarheid 
Leefbaarheid is de verbindende factor in deze. Ingestemd kan worden met de aangegeven accenten. Met name 
het aspect crossovers is een belangrijke, waarbij ons netwerk een belangrijke rol speelt om tot goede resultaten 
te komen. Dit onderdeel verdient met name de aandacht bij de verdere uitvoering van de vraagstukken.  
 

 
Kennis genomen van de instemming. 

  Onderdeel: Zorg, Welzijn en Onderwijs: 
De kaders voor dit onderdeel kunnen worden onderschreven. Ten aanzien van Onderwijs wordt verwezen naar 
de algemene opmerkingen. Bij het onderdeel Zorg, Welzijn en Onderwijs is duidelijk waar te nemen dat je op de 
19 samen de koers bepaald, maar op sub regionaal-  en lokaal niveau de onderdelen verder uitwerkt. Als 
zienswijze willen we dan ook meegeven dat de algemene lijn wordt onderschreven, waarbij rekening gehouden 
dient te worden met de (sub) regionale en lokale afspraken.  
 

 
Kennis genomen van de instemming. 

  Onderdeel Wonen 
Voor wat betreft het wonen wordt binnen de notitie de huisvesting van de doelgroep arbeidsmigranten specifiek 
benoemd. Terecht, om meerdere redenen. Anderzijds, zijn ook andere doelgroepen ons inziens van belang zoals 
senioren, mede irt de verdergaande vergrijzing/krimp en de effecten daarvan op andere beleidsvelden. 
Geadviseerd wordt om de onderwerpen die aan bevolkingsdaling en verandering aan de samenstelling van de 
bevolking (thema´s die opgenomen zijn binnen de transitieopgave bij anticpeerregio´s) gerelateerd zijn specifieke 
aandacht te geven  in het uitvoeringsprogramma. Daarnaast onderschrijven we de aandacht voor de 
woningbouwopgaven.  
 

 
In het cUP ingevuld, speerpunt Mee in de 
maatschappelijke transformatie, 
werkdomein wonen. 

  Middelen  
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Financiële middelen 
Het uitvoeringsprogramma is afhankelijk van de inzet van middelen RWB en eigen middelen van de individuele 
gemeenten. Op 10 december heeft het AB een definitief besluit genomen over het Onderzoek- en 
Ontwikkelfonds West-Brabant (voorheen Regiofonds). Naar verwachting zullen de gemeenten alleen instemmen 
met de bijdragen voor 2015 en in de loop van 2015 mede met input van het uitvoeringsprogramma de bijdrage 
van het jaar erna bepalen. In de begroting van de gemeente is de bijdrage aan het O- en O fonds structureel 
opgenomen.  Voor het vaststellen  van de kaders en het formuleren van de zienswijzen heeft dit nog geen 
gevolgen. 
 

 
Kennisgenomen van deze gedachte en zal 
betrokken worden bij de verdere discussie 
hierover. 

  Administratieve druk 
Door het terugbrengen van de grootte van de uitvoeringsagenda middels de kaderstelling wordt de 
administratieve druk bij zowel de RWB- organisatie als de gemeentelijke organisaties flink terug gebracht. Het 
doel is dat de 19 gemeenten zich met elkaar focussen op het abstractieniveau van de 19 en dat op lokaal niveau 
(eigen gemeenten of in samenwerking met andere gemeenten) andere opgaven worden opgepakt, middels 
netwerkverbindingen en gezamenlijke projectaanpak.  

 
Dit is één van de uitgangspunten onder de 
wens om tot samenwerking te komen. 

    
 

Moerdijk Brief 29 
januari 
raad en 
brief 29 
januari 
college 

De notitie ‘Kaders actualisering voor het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda West-Brabant’ 
hebben wij behandeld in onze vergadering van 29 januari 2015. Het gaat er bij de actualisering om dat de ‘foto’ 
van West-Brabant wordt geactualiseerd en om meer focus aan te brengen in de uitvoeringsagenda. 
Naar aanleiding van deze behandeling brengen wij onderstaande zienswijze naar voren: 
 
De uitgangspunten van de Strategische Agenda onderschrijven wij. Duurzame ontwikkeling 
(people, planet en profit in balans), brede maatschappelijke alliantievorming (samenwerking 3 
O’s) en samenwerking in de vier windrichtingen en binnen de regio vormen de basis. De opgave is om 
focus aan te brengen in de samenwerking. 
 

 
 
 
 
 
Kennisgenomen van instemming met 
uitgangspunten. 

  Focus op het ruimtelijk-economisch domein 
Onze raad is van mening dat de focus zich met name moet richten op enkele strategische onderwerpen op West-
Brabantse schaal. De gemeente Moerdijk wil hierin nog verder gaan dan voorgesteld in de notitie ‘Kaders 
actualisering voor het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda West-Brabant’. Een deel van de 
voorgestelde uitvoeringsopgaven zijn onderwerpen die op lokale of subregionale schaal uitgevoerd worden en 
daarin is geen of een beperkte rol voor de Regio West-Brabant weggelegd. 

 

Uitgangspunt is dat subregionale of lokale 
projecten geen plaats krijgen in het cUP. 
De eventuele (beperkte) rol van de RWB is 
gepoogd in het cUP te formuleren 

  Wij zouden graag zien dat de accenten nog eens kritisch tegen het licht worden gehouden. De focus zou 
moeten liggen op het ruimtelijk-economisch domein: ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap, mobiliteit, 
regionale (zorg)voorzieningenstructuur; duurzame economie en topsectoren. 

 

In het cUP is getracht deze accentuering 
aan te brengen. 

  Met andere woorden de inhoud van het uitvoeringsprogramma moet zich richten op datgene, dat voor de hele 
regio van belang is. Bij de uitvoering hoeft niet altijd sprake te zijn van 19 gemeenten. Thematisch zijn ook 

Is ook uitgangspunt voor cUP 
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kleinere verbanden, die zich richten op de uitvoering van een bepaald speerpunt, mogelijk. 

 

  Economie 
De ‘foto’ komt voort uit de resultaten van het rapport Valueport en is ook herkenbaar voor de gemeente 
Moerdijk. Hierbij wil de raad nadrukkelijk de opmerking maken dat ook logistiek een autonome functie heeft 
en niet enkel als industrial service geldt. Niet voor niets zetten we met de Havenstrategie Moerdijk in op het 
versterken van de netwerkpositie in de Vlaams- Nederlandse Delta, met het ontwikkelen van de extended 
gatepositie voor Rotterdam en Antwerpen en het verder uitbouwen van shortsea shipping. Dit is van regionale 
betekenis en komt in voorliggend stuk onvoldoende tot zijn recht. 

 

 
In het cUP is dit onderdeel nadrukkelijk 
benoemd in Economie-onderdeel. Wel is 
het zo dat voor onderdeel Logistiek de 
stuurgroep, hangend onder de Strategic 
Board  het voortouw heeft. RWB 
participeert daarin. Vandaar dat 
onderwerp minder prominent in cUP is 
opgenomen, maar onverkort van belang 
blijft voor West-Brabant. 

  Wat Moerdijk betreft vormen de topsectoren de schaal van de strategische samenwerking. Het maken van 
gezamenlijke economische keuzes en maatregelen moet bijdragen aan het versterken van de 
(internationale) concurrentie en infrastructuur. 

 

In het cUP als uitgangspunt. Uitvoering 
primair bij stuurgroepen Strategic Board 
vwb logistiek, biobased en maintenance. 

  Ecologie 
De focus wat betreft ecologie zou moeten liggen op de energietransitie.Dat wil zeggen energiebesparing, 
duurzame energie en CO²-vermindering. De rol van de regio wordt omschreven als ‘agenderend’, 
‘coördinerend’, ‘initierend’: het is onduidelijk hoe dit moet leiden tot concrete resultaten. 

 

 
In het cUP nader geconcretiseerd: belang 
van en voor de 19. 
Begrippen, zoals initiërend zijn in cUP 
gedefinieerd. 

  Leefbaarheid 
Binnen de pijler leefbaarheid zien wij – behalve op het onderdeel woningbouwafspraken van de regionale 
agenda wonen – voornamelijk accenten en bijbehorende doelstellingen die zich op lokaal of subregionaal niveau 
afspelen. De RWB heeft geen coördinerende rol als het gaat om de thema’s ‘van transitie naar transformatie’ en 
overheidsparticipatie die op subregionaal of lokaal niveau worden uitgevoerd. Het maken van afspraken met 
zorgverzekeraars en de afbouw van intramurale capaciteit in relatie tot woningbouwopgaven en 
zorgvernieuwing dient wel regionaal opgepakt te worden. 

 

 
In het cUP alleen opgenomen die 
onderwerpen die van en voor de 19 van 
belang zijn. 

  College Moerdijk heeft in aparte brief nog nadere accenten aangereikt:  
 
Haven West-Brabant met aandacht voor: 
 
Connectiviteit: weg, water, spoor, buis; 
 
 
Arbeidsmarkt en Onderwijs: aanpak toekomstige tekorten; 
 
Vestigingsklimaat: branding inhoud geven door aantrekkelijkheid te benadrukken 
 

 
 
RWB heeft aangegeven te willen 
participeren in uitwerking strategie; 
Diverse knelpunten in sfeer infrastructuur 
staan als speerpunten in Mobiliteitsplan 
RWB; 
Via RpA zijn partners met elkaar op zoek 
naar oplossingen voor deze vraagstukken; 
Branding staat in cUP als opgave vermeld; 
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 Duurzaamheid en energietransitie; 
 
 
Valueport als uitgangspunt; 
 
 
 
 
Adaptieve agenda: aan projecten bestuurders koppelen 

Energy Web XL als één van de best 
practices inbrengen bij uitvoering 
Energieagenda WB, zoals in cUP staat; 
Data uit rapport Valueport zijn leidend 
geweest voor economische prioriteiten. 
Niet uitsluiten economie in cUP, maar ook 
(beperkt) taken rond energie en 
zorgtransitie; 
Bij uitvoering cUP hieraan expliciet 
aandacht schenken. 

 
Oosterhout 

 
Mail van 
26 januari 
2015 

 
Focus op de pijlers 
De samenwerking op West-Brabantse schaal is ingegeven vanuit de behoefte om meer samen te werken op het 
economische en strategische domein. Door de jaren heen is de scope van de RWB verbreed en zijn er ook andere 
activiteiten –die nu onder de pijler ecologie en leefbaarheid vallen- aan de West-Brabantse agenda toegevoegd. 
Door de verbreding van de scope is de focus op de economische pijler de laatste jaren afgezwakt. 
Zowel de focus als het zwaartepunt binnen het samenwerkingsverband RWB, daarmee ook het 
Uitvoeringsprogramma, zullen weer gelegd moeten worden op de economische pijler. De RWB zal samen 
met haar deelnemers en partners (3O’s onderwijs, ondernemers en overheid) en duidelijke prioritering in de 
opgaven moeten aanbrengen. Deze lijst met opgaven is dynamisch en beperkt van aard en zal naar gelang 
projecten afgerond zijn of in urgentie afnemen in samenstelling moeten kunnen wijzigen. 
 

 
 
In het cUP is getracht die focus aan te 
brengen door ons te richten op een 
beperkt aan tal accenten en die uit te 
werken. 

  Focus in de opgaven 
Er zal focus en prioritering in de opgaven van het Uitvoeringsprogramma aangebracht moeten worden. De focus 
dient zich met name te richten op enkele strategische projecten op West-Brabantse schaal. De accenten binnen 
de drie pijlers richten zich nu over het algemeen op activiteiten op lokale of subregionale schaal. Die activiteiten 
zullen dan ook op die schaal tot uitvoering gebracht dienen te worden. De focus wordt aangebracht door de 
“accenten” (onder) te verdelen naar drie verschillende categorieën. 
 
A. (Boven)regionaal strategisch accent: onderwerpen die voor de regio van strategische betekenis zijn. 

Deze onderwerpen zijn de West-Brabantse grenzen overstijgend en dus voor alle negentien de 
gemeenten van belang. De RWB heeft bij deze onderwerpen een faciliterende en/of uitvoerende rol; 

B. Strategisch accent: onderwerpen die voor West-Brabant en de gemeente Oosterhout van strategische 
betekenis zijn. Deze onderwerpen zijn voor de negentien gemeenten van belang en er is een direct belang 
voor de gemeente Oosterhout. De RWB heeft een faciliterende en uitvoerende rol; 

C. Tactisch project: onderwerpen die niet van strategische betekenis zijn voor West-Brabant en dus geen 
accent mogen heten. Deze projecten zullen geen onderdeel uitmaken van het uitvoeringsprogramma, 
omdat deze projecten een subregionaal karakter hebben en niet voor de negentien van belang zijn. 

 

 
Zie boven 

  Accenten pijler Economie*  
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  1. Stimuleren van de verduurzaming van de industrie; A Akkoord. 
  2. Versterken van industrial service: logistiek, maintenance, creatieve industrie; A Akkoord. 
  3. Versterk het open innovatie systeem voor de moderne maakindustrie; B Akkoord. 
  4.  Stimuleer techniek onderwijs en ondernemerschap in op elkaar afgestemde lesprogramma’s; B Akkoord. 
  5. Connectiviteit: basisvoorwaarde voor een goed functionerende economie zijn goede bereikbaarheid 

met goed functionerende multimodale netwerken en voorzieningen; 
A 

Akkoord. 

  6. Stimuleer het “on-brand” versterken van de sector vrijetijdseconomie; C Poho SEZ vindt dit strategisch. 
  7. Versterking vestigingsklimaat in algemene zin (wonen, zorg, natuur en landschap, cultuur en 

onderwijs). 
B 

Akkoord. 

  Accenten pijler ecologie*  
  1. Energiebesparing; A Akkoord. 
  2. Opschalen hernieuwbare energieopwekking; A Akkoord. 
  3. Stimuleren van decentrale duurzame energie; C RWB voert financieringsregeling VNG 

hiervoor uit, dus wel een (beperkte) taak. 
  4. Mobiliteit en transport; B Akkoord. 
  5. Arbeidsarrangementen rond werkgelegenheid en scholing. B Akkoord. 
  Accenten pijler leefbaarheid  
  1. Bestaande woningvoorraad en woningbouwopgaven als gevolg van bevolkings- en 

woningbouwprognoses en demografische veranderingen; 
A 

Akkoord. 

  2. Het bijdragen aan de realisatie van cross-overs bij (maatschappelijke)voorzieningen in de 
krimpgebieden en aan de virtuele of fysieke bereikbaarheid van allerhande voorzieningen; 

B 
Akkoord. 

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

C Voor wat betreft kennisuitwisseling en 
overleg met andere O’s en Zorgkantoor: rol 
Poho ZWO. 

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

C Voor wat betreft kennisuitwisseling taak 
Poho ZWO 

  *pagina 5 t/m 10 van de notitie “Kaders actualisering voor het Uitvoeringsprogramma van de Strategische 
Agenda West- 
Brabant” worden de accenten nader uitgewerkt. De “accenten” binnen de drie pijlers zijn ingedeeld op de 
categorieën (boven) regionaal strategisch, strategisch of tactisch project. Voor Oosterhout geldt dat op basis van 
die verdeling de onderstaande accenten binnen de drie pijlers prioriteit hebben. 
 

 

  Pijler economie 
1. Het stimuleren van de verduurzaming van de industrie (maximaal faciliteren van biobased economy en het 

realiseren van een research en development center in Oosterhout); 

 
Graag met Oosterhout nagaan hoe deze 
ambitie vorm en inhoud kan krijgen. 

  2. Connectiviteit: basisvoorwaarde voor een goed functionerende economie zijn goede bereikbaarheid met 
goede functionerende multimodale netwerken en voorzieningen. Voor de gemeente Oosterhout geldt dat de 
A27 verbreed dient te worden en dat de (verkeers)problematiek Knooppunt Hooipolder opgelost moet 
worden. Daarnaast zal Oosterhout het aanwezige economische potentieel (transport per water, weg en 
spoor) goed moet uitnutten; 

Staat in het cUP als prioriteit vermeld. 
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  3. Werkgelegenheid, stimuleren door uitnutting van vestigingsmogelijkheden en verbeteren van dematch 

tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs in samenwerking met de partners onderwijs, 
overheid en ondernemers. 

In Rewin- en rpA-verband zijn dit 
belangrijke punten van aandacht. Ook in 
het cUP vermeld. 

  Pijler ecologie 
1.   Energiebesparing; 
2.   Opschalen hernieuwbare energieopwekking (o.a. realiseren van windturbines). 
 

 
In het cUP staat dit onderwerp vermeld. 

  Pijler leefbaarheid 
1.   Oosterhout spreekt haar voorkeur uit voor “Verduurzaming van de woningvoorraad”. De accenten die 

door de RWB zijn benoemd zijn al reeds lopende initiatieven die in andere samenstelling dan de negentien 
opgepakt worden. De verduurzaming van de woningvoorraad is een meer concrete afgeleide van de 
accenten zoals de RWB deze heeft benoemd. 

 

 
Rolverdeling RWB en (cluster)gemeenten is 
in cUP uitgangspunt. 
 

  Op basis van deze accenten zullen de drie O’s een beperkt aantal projecten moeten benoemen die een plaats 
zullen gaan krijgen in het uitvoeringsprogramma. De overige projecten, die niet strategisch van aard zijn of 
geen prioriteit hebben, zullen lokaal of subregionaal opgepakt moeten worden. Hierin zien wij een beperkte 
rol weggelegd voor de RWB. Dit komt overeen met de uitgangspunten van de Redesign. 
 

cUP beoogt deze screening aan te brengen. 

  Aangezien er veel organisaties, met diversen belangen, betrokken zijn bij de totstandkoming van (de kaders 
van) het uitvoeringsprogramma is noodzaak om de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma inzichtelijk 
te maken. Dit kan door.een lijst met criteria op te stellen die het mogelijk maakt om op een objectieve wijze 
projecten in het uitvoeringsprogramma op te nemen en te prioriteren. De ijst met criteria zal door de RWB in 
gezamenlijkheid met de deelnemende gemeenten tot stand moeten worden gebracht om zo het draagvlak te 
vergroten. 
 

Criterium cUP: strategisch of tactisch belang 
voor de 19 i.v.m. strategische positionering 
en belangenbehartiging. 

  Recentelijk heeft de Oosterhoutse gemeenteraad zich uitgesproken over een bijdrage aan het “Onderzoek- 
en ontwikkelfonds”, deze gelden zijn bedoeld om de geprioriteerde projecten binnen de beleidsterreinen 
economie, ecologie en leefbaarheid aan te jagen. 
 

Dit uitgangspunt ligt ook ten grondslag aan 
Onderzoek- en Ontwikkelfonds. 

  Projecten in uitvoeringsprogramma 
Naast de zienswijze van de Oosterhoutse gemeenteraad om meer focus aan te brengen op enkele accenten 
binnen de kaders is het wenselijk om een standpunt in te nemen over de projecten die wij van belang achten 
voor West-Brabant. Deze projecten zullen bij de RWB aangedragen worden om op te nemen in het 
Uitvoeringsprogramma. Onderstaande activiteiten zijn strategische van aard, heeft Oosterhout direct belang bij, 
en zijn van (boven) regionaal belang 

 

  Pijler economie 
1.   Verbreding A27 en het oplossen van de (verkeers)problematiek Knooppunt Hooipolder (accent 

connectiviteit); 
2.   Optimaal benutten van het economisch potentieel van de beschikbare mutlimodaliteit (transport via spoort, 

water en weg)in Oosterhout; 

 
 
Voorgestelde activiteiten zijn in het cUP 
expliciet verwoord. 
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  3. Stimuleren van de innovatieve ontwikkelingsmogelijkheden binnen het speerpunt Biobased economy door 

een campus/dependance in de gemeente Oosterhout te realiseren. 
Gesprek over start en hoe dit vorm te geven 
samen met onderwijs en bedrijfsleven. 

Roosendaal Brief van 
9 oktober 
2014 

Samenvatting van onze reactie: 
Het college van Roosendaal vindt het verstandig om meer focus aan te brengen, maar wil daarin nog 
verdergaan dan wordt voorgesteld in de bovengenoemde kadernotitie. Volgens het Roosendaalse  college 
moet de RWB zich primair concentreren op het ruimtelijk-economisch domein met als belangrijkste dossiers 
Logistiek, Bio-based economy, Maintenance en Zorgeconomie (CIC). Alleen zo is het volgens het 
Roosendaalse college mogelijk om ook daadwerkelijk te komen tot verhoging van de effectiviteit van de 
RWB en een afslanking van het takenpakket. 
 

 
Het cUP beoogt de gevraagde focus aan te 
brengen voor de speerpunten moderne 
maakindustrie, energietransitie en mee in 
de maatschappelijke transformatie en 
beperkt zich dus niet uitsluitend tot 
ruimtelijk en economisch domein. 

  Nadere toelichting bij onze reactie: 
De noodzaak van focus moet concreter worden uitgewerkt dan tot nu toe gebeurd is. We hebben behoefte 
aan meer duidelijkheid: De RWB zal nadrukkelijker moeten inzoomen op wat haar taken, rol en meerwaarde 
is binnen de pijlers. Inzichtelijk moet worden hoe de genoemde  accenten leiden tot een nieuwe 
uitvoeringsagenda in afgeslankte vorm. 
Naar ons idee moet de RWB zich verder toeleggen op helruimtelijk-economisch domein voor de 
19 gemeenten. Juist in dat domein kan de RWB van betekenis zijn voor de 19 gemeenten, waar het gaat om 
betere positionering en belangenbehartiging op de schaal van regio, provincie, rijk en Europa. 

 

 
Het cUP concretiseert en beoogt de 
gevraagde focus aan te brengen in de 
bijpassende rol van de RWB. 

  Wat betreft de drie pijlers uit de Strategische Agenda (Economie, Ecologie en Leefbaarheid) onderschrijven 
wij de accenten zoals verwoord in de notitie 'Kaders Actualisering'. We merken daarbij wel het volgende op: 

 Pijler Economie 
In de economische belangenbehartiging en lobby moet de RWB optrekken met triple helix partijen 
binnen de Vlaams Nederlandse Delta. Een effectieve acquisitie moet optimaal gecoördineerd worden 
door de BOM (REWIN incluis) richting rijk en provincie. De Gemeente Roosen aal heeft hier tijdens de 
vergadering van de Raad van commissarissen REWIN op 26 september 2014 ook aandacht voor 
gevraagd. 

 
De RvC van Rewin heeft opdracht gegeven 
om te komen tot goede 
samenwerkingsafspraken tussen Rewin en 
BOM. 

   Pijler Ecologie en Pijler Leefbaarheid 
De rol van de RWB binnen de pijlers Ecologie en Leefbaarheid moet beter in relatie worden gebracht 
met reeds functionerende subregionale overlegvormen. In het vervolgproces  moet duidelijk worden 
waarvoor de RWB 'aan de lat staat' en waar de RWB geen of een beperktere rol heeft. 

 

In het cUP is deze taakverdeling beoogd aan 
te geven. 

  Proces en besluitvorming 
In de brief van de RWB zijn enkele regels gewijd aan het proces tot aan besluitvorming. 
Het besluitvormingsproces  dat loopt tot eind januari 2015, is gericht op het vaststellen van de kaders. 
Daarna komt er pas duidelijkheid over de nieuwe Uitvoeringsagenda. Graag willen wij duidelijkheid over 
de verdere vormgeving van het proces en het verloop van de besluitvorming. Wat is de functie/invulling 
van bijvoorbeeld de netwerkbijeenkomsten,  het AB en het DB? We moeten heldere procesafspraken 
maken om zorgvuldige discussie en besluitvorming te borgen, zowel gezamenlijk als binnen de eigen 
gemeente. 

 
Zie Oplegnotitie bij cUP 
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Rucphen Brief 10-2-
15 

Wij reageren hierbij op de Kaders actualisering voor het uitvoeringsprogramma van de 

Strategische Agenda West-Brabant. Conform uw verzoek hebben wij de gemeenteraad hierbij betrokken. 

Wij willen meer focus aanbrengen in het uitvoeringsprogramma door een nog duidelijkere keuzevoor de pijler 

Economie als topprioriteit. Wij zijn van mening dat de RWB zich hiermee daadwerkelijk kan onderscheiden. 

Binnen de pijler economie vragen wij ruime aandacht voor de accenten die betrekking hebben op de 

vrijetijdseconomie. 

Binnen de pijlers Ecologie en Leefbaarheid is veelal sprake van projecten met een uitvoerend karakter die geen 

recht doen aan de strategische rol die de RWB bij uitstek dient te vervullen. Bij het nog nadrukkelijker prioriteren 

van Economie als topsegment wordt, conform de regio-breed gedragen wens, ècht focus aangebracht binnen de 

Strategische Agenda. Ook voor de RWB als organisatie kan dit, gelet op het Redesign-proces, een duidelijker 

focus opleveren. 

Met betrekking tot het thema "vrijetijdseconomie" willen we het project Wielerwereld, gezien het provinciaal en 

regionaal belang, gehandhaafd zien op het uitvoeringsprogramma. Desgevraagd zien we daarbij een bestuurlijke 

rol weggelegd voor wethouder Lazeroms. 

In het cUP is getracht deze focus aan te 
brengen. 
 
 
 
 
 
 
Ook hiervoor geldt dat gepoogd is alleen die 
activiteiten en projecten op te nemen die 
van en voor de 19 gemeenten relevantie 
hebben. 
 
Zowel Vrijetijdseconomie als Wielerwereld 
zijn twee onderwerpen die voor de 19 
relevant zijn. Betrokkenheid Rucphen op dit 
punt via wethouder Lazeroms, zal Rucphen 
inbrengen naar wij aannemen. 

Steenbergen Mail 30-1-
15 

Conceptreactie: 
Ten aanzien van de actualisatie van de Strategische Agenda West-Brabant de volgende zienswijzen in te brengen: 

 

  Ten aanzien van de pijler Economie 
o Ondanks het besef dat er op dit gebied al initiatieven lopen het signaal afgeven dat het kansrijk is om naast 

techniek en ondernemerschap ook in te zetten op agrofood en biobased economy omdat het effect vergroot 
kan worden wanneer de Regio hier (nog meer) oog voor heeft; 

 
Akkoord, is verwerkt in het cUP. 

  Ten aanzien van de pijler Leefbaarheid: 
o Dat samenwerking op het gebied van het stimuleren van levensloopbestendige aanpassingen van het 

particuliere woningbezit een goede zaak is, maar dat beleidsafstemming op dit gebied niet gewenst is omdat 
dit het noodzakelijke maatwerk in de weg staat; 

 
In poho RO/Wonen is onlangs aangegeven 
dat juist beleidsafstemming op dit punt 
relevant is voor de 19. Dit staat het leveren 
van maatwerk niet in de weg. 

  o Dat het naar de mening van de raad nuttig is om op het gebied van kwantitatief en kwalitatief in balans 
brengen van vraag en aanbod van de bestaande woningvoorraad, woningbouwopgaven en extramuralisering 
van de zorg, kennis uit te wisselen, maar dat beleidsafstemming op de schaal van de regio geen meerwaarde 
heeft. Daarvoor is de regio te groot. Zo heeft bijvoorbeeld de woningbouw in de gemeente Werkendam 
geen invloed op de woningbouw in Steenbergen of Woensdrecht. 

Inderdaad grotendeels subregionaal uit te 
werken. Via RRO vindt West-Brabantse 
afstemming plaats. 

Tholen Brief van 
29 
december 
2014 

In zijn vergadering van 18 december 2014 heeft de gemeenteraad zijn standpunt bepaald ten aanzien van uw 
verzoek om op structurele basis een bijdrage van € 0,65 per inwoner beschikbaar te stellen voor de voeding 
van het Onderzoek- en Ontwikkelfonds van de Regio West-Brabant. De gemeenteraad heeft positief 
besloten op het verzoek, voor zover het betreft het jaar 2015. De raad heeft nog geen beslissing genomen 
over het beschikbaar stellen van een structurele bijdrage ter voeding van het Onderzoek- en 

Akkoord. In begroting 2016 opnemen. 
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Ontwikkelfonds. Hierover wil de raad in latere instantie een beslissing kunnen nemen, als meer bekend is over 
de besteding van de middelen uit het fonds in 2015 en de mate waarin de bijdrage van € 0,65 per inwoner 
daadwerkelijk nodig blijkt te zijn, waarbij de raad de discussie over de voeding van het regiofonds wil 
inbedden in een bredere discussie over regionale samenwerking. 
 

  Zwaarwegend zal daarbij voor de raad zijn in hoeverre projecten die mede uit het fonds worden 
bekostigd geacht kunnen worden mede voor de gemeente Tholen relevant te zijn I rendement te 
genereren. Als richtinggevend voor onderwerpen waarvan de raad heeft aangegeven deze belangrijk te 
achten en mee te willen nemen bij de afwegingen of een structurele bijdrage aan het fonds zal worden 
geleverd zijn te noemen: de ontwikkelingen op het gebied van de detailhandel, de ontwikkelingen langs de 
A4, de ontwikkelingen in de maintenance-sector (Maintenance Valley) en de ontwikkelingen rondom  
biobased economy en duurzaamheid. 
 

In het cUP verwerkt. 

  In de vergadering van 18 december heeft de raad eveneens kennis genomen van de kaders voor de 
actualisering van het uitvoeringsprogramma voor de Strategische Agenda West-Brabant. De raad heeft 
daarbij met name de aandacht gevraagd voor de samenwerking met de overige regio's in de Delta en dan 
met name Zeeland. Dit is temeer relevant omdat de thema's in de ontwikkelingen die men in deze regio als 
speerpunt heeft aangemerkt deels overlap vertonen met de thema's die in de Regio West-Brabant actueel 
zijn. Ook daarbij is te denken aan de biobased economy en het thema maintenance zodat het voor de hand 
ligt daarbij in te zetten op het behalen van synergievoordelen. 
 

In het cUP is de samenwerking met Zeeland 
via de Strategic Board en Stuurgroepen 
vormgegeven. 

Werkendam mail 15-
01-15 

1. Algemene opmerkingen 
De notitie sluit goed aan op de huidige trends en ontwikkelingen, de voorgestelde focus is daarbij goed gekozen. 
De genoemde kaders zijn, los van een aantal concrete projecten, redelijk algemeen en geven geen aanleiding 
voor fundamentele opmerkingen.  
We waarderen het dat er aandacht wordt gegeven aan lokale / sub regionale projecten. Daarnaast moet de focus 
ook liggen op strategische projecten op West-Brabantse schaal, waarbij samenwerking op het niveau van de 19 
gemeenten van strategisch belang is. 
Op dit moment zijn er geen nieuwe concrete projecten die wij kunnen aandragen voor het nog op te stellen 
Uitvoeringsprogramma.  
 

 
Kennis genomen van instemming met 
uitgangspunten notitie Kaders. 

  2. Economie: Moderne maakindustrie 
De accenten en uitvoeringsopgaven op het gebied van Economie onderschrijven wij.  
De aandacht vanuit RWB voor het maximaal faciliteren van de Werkendam Maritieme Industrie wordt door ons 
gewaardeerd. Dat geldt ook voor de aandacht voor het onderwerp connectiviteit. De ligging aan de A27 tussen 
twee knooppunten maakt dat voor onze gemeente een adequate bereikbaarheid een noodzaak is. 
Bij de accenten zien wij graag toegevoegd worden Toerisme & Recreatie. Dit vanuit het oogpunt van West-
Brabant op de kaart zetten en zorgdragen voor extra werkgelegenheid. 
 

 
In het cUP verwerkt. 

  Bij dit thema wordt ook ingegaan op de Strategic Board Delta Region. De rol van deze Strategic Board in relatie De Strategic Board legt prioriteiten op 
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tot die van RWB mag beter worden beschreven, aangezien nu niet duidelijk is hoe deze zich tot elkaar 
verhouden. 
 

Zuidwestelijke schaal, RWB werkt deze uit 
voor West-Brabant, waarbij Rewin voor ons 
de uitvoeringsorganisatie is. Gesprek 
rolverdeling tussen SB, Rewin, BOM, Impuls 
Zeeland en RWB vindt op dit moment 
plaats (maart/april). 

 
  3. Ecologie: Energietransitie 

De accenten en uitvoeringsopgaven op het gebied van Ecologie uitgewerkt in energietransitie onderschrijven wij. 
Daarom maken de Duurzame Energiemonitor en de Energie Agenda Regio West-Brabant ook deel uit van ons 
Bestuursakkoord.  
RWB moet wat ons betreft een sterkere rol innemen in de samenwerking met de drie O’s (overheid, 
ondernemers, onderwijs). Daarnaast is de vierde O, de Ondernemende burgers, hierbij van belang. Als accent 
mag dan ook worden toegevoegd het stimuleren en begeleiden van collectieve burgerinitiatieven voor duurzame 
energiebronnen. 
 

 
Akkoord. 

  4. Leefbaarheid: Maatschappelijke transformatie 
Ook de accenten en uitvoeringsopgaven op het gebied van leefbaarheid onderschrijven wij. Onder meer het door 
RWB bijdragen aan de doorontwikkeling van de lokale / subretinale initiatieven zien wij als lijn die voor dit 
onderwerp aangehouden moet worden. Anders wordt het lokale maatwerk, dat essentieel is in de 
maatschappelijke transformatie, onmogelijk. 

In het cUP verwerkt. 

  RWB beschrijft haar rol op het thema transformatie bij zorg en ondersteuning als facilitator, organisator, 
scharnierpunt. Deze rol mag sterker worden weggezet in de vorm van lobbyen, stimuleren, regisseren en 
verbinden. Dit laatste op het niveau van de regionale en landelijke gremia, maar ook op het gebied van de vier 
O’s .  
 

 
Deze rol van de RWB is in het cUP 
uitgewerkt. 

Woensdrecht Brief van 
8 
december 
2014 

Leidende rol Woensdrecht 
Er is onverkort aandacht voor maintenance. De gemeente Woensdrecht werkt er samen met partners hard 
aan om het onderhoudscluster in Woensdrecht sterk neer te zetten. Wij nemen graag een leidende rol op 
het gebied van "maintenance in de luchtvaartsector. Dit in het belang van de gehele regio. Wat ons betreft 
kan deze rol ook in het Uitvoeringsprogramma expliciet tot uiting worden gebracht. 
 

 
Wordt onderschreven en is in het cUP 
verwerkt. Aviolanda is bij uitwerking 
Maintenance één van speerpunten. 
Leidende rol Woensdrecht daarbij 
inbrengen. 

  Daarnaast draagt Woensdrecht de wielersport hoog in het vaandel en wil de komende periode zich 
graag op dit vlak voor de regio inspannen. Er liggen kansen die verzilverd kunnen worden om de regio 
verder op de kaart te zetten op zowel sportief als recreatief gebied.  In het kader van het 
Uitvoeringsprogramma is ook deze notie wat ons betreft van belang. 
 

Wordt onderschreven en is in het cUP 
verwerkt. Bij uitwerking Branding regio is de 
topsportfunctie van Woensdrecht één van 
de WB-uithangborden. 

  Maakindustrie in relatie tot maintenance 
Het is het naar onze mening noodzakelijk om hoogwaardige maakindustrie prominenter naar voren te 
brengen. Hier verdient maintenance wederom de aandacht. Een aandachtspunt is wat ons betreft de wijze 

 
Wordt onderschreven en is in het cUP 
verwerkt. Bedrijfsleven is via Stuurgroep 
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waarop de moderne maakindustrie betrokken wordt en medeverantwoordelijk wordt voor de realisering 
van het Uitvoeringsprogramma. Het is namelijk een behoorlijk versnipperde tak van bedrijvigheid. Dit 
dient wat ons betreft nog verder handen en voeten te worden gegeven. 
 

Maintenance Strategic Board leidend in 
uitwerking van dit thema. 

  Samenwerking 
Onverkort  blijft het van belang dat er door de regio West-Brabant samengewerkt wordt met andere 
regio's om uiteindelijk  haar Strategische Agenda  te realiseren.  Dit wordt in de notitie ook terecht als 
zodanig benadrukt. Inzet op samenwerking in (wisselende) allianties  en samenwerking tussen 
gemeenten hoort bij de netwerkgedachte. Het sluit ook aan op de conclusies  van het rapport 
"Veerkrachtig Bestuur". Woensdrecht zoekt vanuit haar eigen visie en kracht ook nadrukkelijk deze 
samenwerking. 
 

 
Samenwerken in vier windrichtingen is één 
van de leidende principes voor West-
Brabant. 

  Sturing en capaciteit 
Wij vragen aandacht voor kaders die de monitoring en sturing  borgen. Alleen met een ade quate 
(bij)sturing kunnen resultaten  behaald  worden en kan er tijdig worden  ingespeeld  op ontwikkelingen. 
In het oog gehouden  moet worden  dat de uitvoering van het programma op een pragmatische wijze 
geschiedt  en ook daadwerkelijk op resultaat gericht moet zijn. Graag zouden  wij tijdig inzicht  krijgen in 
de financiële c.q. personele  kaders waarbinnen 
de uitvoering  van het uiteindelijke Uitvoeringsprogramma haar beslag dient te krijgen. Wij kunnen dan 
anticiperen op een passende  bijdrage  in de vorm van ambtelijke capaciteit. 
 

 
Administratieve Organisatie regelen rond 
het cUP en monitoring. 

Woudrichem Brief van 
23 
december 
2014 

Wij hebben de gemeenteraad  voorgesteld 4 zienswijzen in te dienen, welke u aantreft in bijgaand 
raadsvoorstel. De gemeenteraad  heeft in zijn vergadering van 16 december jl. overeenkomstig besloten. Ook 
het desbetreffende  raadsbesluit treft u bijgaand aan. 
 
De raad van de gemeente Woudrichem, 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.28 oktober 2014, aangaande de 
Notitie Kaders actualisering voor het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda West-Brabant 
gehoord het advies van de opiniërende  vergadering d.d. 25 november 2014,  
besluit: 
de zienswijzen van het college over de Notitie Kaders actualisering voor het Uitvoeringsprogramma van de 
Strategische Agenda West-Brabant over te nemen, luidende als volgt: 
1. De notitie sluit goed aan op de huidige trends en ontwikkelingen. 
2. Tijdens de netwerkbijeenkomst d.d. 23 september jl. is geconstateerd dat voor wat betreft de leefbaarheid 

het werk met name in de individuele gemeenten en subregio's gebeurt. Dit is naar onze mening de lijn die 
voor dit onderwerp aangehouden moet worden. Anders wordt het lokale maatwerk dat essentieel is in de 
maatschappelijke transf ormatie onmogelijk. Wij zien de rol van de RWB hierin met name op het gebied van 
lobby/relatie met andere regionale en landelijke gremia en het op verzoek va n gemeenten en subregio's 
deze te verbinden op inhoudelijke thema's. 

In het cUP is getracht deze focus aan te 
brengen en uit te werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennis genomen van uw instemming. 
In het cUP is getracht alleen die activiteiten 
en projecten op te nemen die voor de 19 
gemeenten van belang zijn. 

  3. Wat opvalt is dat bij de maatschappelijke transformatie geen rol wordt benoemd voor ondernemers Binnen rpA-verband moet aan dit vraagstuk 
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(anders dan bijv.de grote zorgaanbieders)  en onderwijs. Blijven de ideeën niet teveel binnen de publieke 
sector hangen? Het zou naar ons idee goed zijn om ook de ondernemers en het onderwijs op te zoeken en 
van elkaar te leren. Bijvoorbeeld door de leergangen voor zorg af te stemmen op de transformatie,  of 
ondernemers voor te leggen om nieuwe arrangementen en oplossingen te ontwikkelen voor zorg, welzijn 
en ondersteuning en hiervoor gemeenten op te zoeken. 

4. Op dit moment zijn er geen nieuwe concrete projecten die wij kunnen aandragen voor het nog op te 
stellen Uitvoeringsprogramma. 
 

gewerkt worden: zie het cUP. 
 
 
Care Innovation Center zou deze taak op 
kunnen pakken. 

Zundert Raadsbe-
sluit 12 
februari 
2015 

Meer focus in strategische projecten 
In uw notitie stelt u voor om uit te blijven gaan van eerder benoemde vier leidende principes, namelijk: 
duurzame ontwikkeling , brede maatschappelijke alliantievorming, samenwerking in de vier windrichtingen en 
samenwerking binnen de regio. Wij onderschrijven deze principes en tevens delen wij uw wens om meer focus 
aan te brengen in het takenpakket van de Regio West-Brabant. Wij zijn van mening dat deze focus zich met name 
moet richten op een beperkt aantal strategische projecten op de schaal van West-Brabant en dat andere 
projecten – zoals ook in de discussie rondom 'Redesign' is aangegeven – beter op lokale of subregionale schaal 
opgepakt kunnen worden. Wij zijn van oordeel dat dit in de notitie wat explicieter kan worden aangegeven. 
Verder dient er voor gewaakt te worden dat lopende het besluitvormingsproces alsnog allerlei projecten en 
activiteiten als uitvoeringsopgaven worden toegevoegd waardoor het beoogde doel van de kaderstelling (focus) 
in meer of mindere mate op de achtergrond raakt.  
 

 
Akkoord en in het cUP is rol van de RWB op 
alle punten expliciet benoemd. 
Getracht is alleen die activiteiten en 
projecten te benoemen die van belang voor 
de 19 zijn en geen zaken op te nemen die 
alleen maar van belang zijn voor een 
individuele gemeente of clusters van 
gemeenten. 

  Onderdeel Economie 
Wij onderschrijven uw standpunt dat de aanwezige 'moderne maakindustrie' in West-Brabant een belangrijke 
factor is voor de regionale economie en kansen biedt die bijvoorbeeld ook interessant zijn voor een regionaal 
economisch speerpunt als de agro(food)sector. Het te realiseren Business Centre Treeport in onze gemeente is 
een project dat hierin, en overigens ook op het terrein van de logistiek, een bijdrage leveren.  
 

 
Wordt onderschreven en is in het cUP 
verwerkt. 

  Onderdeel Ecologie en Leefbaarheid 
Bij de onderdelen Ecologie en Leefbaarheid worden in de notitie een aantal onderwerpen benoemd waarvan 
wordt aangegeven dat deze op subregionaal niveau uitgevoerd worden. Tegelijkertijd wordt bij veel van deze 
onderwerpen de RWB nog steeds een 'agenderende', 'coördinerende' of 'initiërende' rol toebedeeld. Wat dit nu 
concreet betekent voor de praktijk is voor ons niet helder. Wij zien graag dat hierover meer duidelijkheid wordt 
gegeven.  
 

 
In het cUP zijn deze begrippen gedefinieerd. 

  Rol Strategic Board – Regio West-Brabant 
Waar volgens ons bij dit onderdeel nog aandacht aan geschonken moet worden is de taakverdeling tussen de 
Strategic Board Delta Region en de Regio West-Brabant ten aanzien van een aantal activiteiten zoals die zijn 
benoemd onder de pijler Economie.  
 

 
De Strategic Board legt prioriteiten op 
Zuidwestelijke schaal, RWB werkt deze uit 
voor West-Brabant, waarbij Rewin voor ons 
de uitvoeringsorganisatie is. Gesprek 
rolverdeling tussen SB, Rewin, BOM, Impuls 
Zeeland en RWB vindt op dit moment plaats 
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(maart/april). 

  Proces en besluitvorming uitvoeringsagenda 
Besluitvorming over de kaders voor de uitvoering is voorzien voor het begin van het nieuwe jaar. Daarna moet 
het Uitvoeringsprogramma nog worden opgesteld. Graag vernemen wij van u hoe u dit traject verder vormgeeft. 
 

 
Zie oplegnotitie bij cUP 

  Bijdrage projecten en activiteiten 
De vraag welke projecten en activiteiten een plaats mogen krijgen in het Uitvoeringsprogramma zal separaat 
door het college van burgemeester en wethouders beantwoord worden. 
 

 
Kennis genomen mededeling. 

 


