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OPLEGNOTITIE BIJ CONCEPT ACTUALISERING UITVOERINGSPROGRAMMA STRATEGISCHE 
AGENDA WEST-BRABANT 2015-2020 
 
 
 
 
Voorstel besluitvorming Netwerkbijeenkomst 17 maart 2015 

 
De vergadering spreekt zich op 17 maart a.s. uit over het concept Uitvoeringsprogramma , zodat het 
Algemeen bestuur dit te zijner tijd kan vaststellen. 
 
 
Aanleiding 
Het Algemeen Bestuur van de regio West-Brabant (RWB) heeft begin 2014 de bestuurlijke opdracht 

gekregen om meer focus aan te brengen in het Uitvoeringsprogramma, als onderdeel van de 

Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020. Dit ook ter uitvoering van één van de besluitpunten 

vanuit Redesign.  Ook is gevraagd hierbinnen de rol en functie van de RWB te verduidelijken. De 

RWB is het geheel van bestuurlijke overleggen, zoals dagelijks bestuur, algemeen bestuur, 

portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen, etc. De collegeleden van de 19 West-Brabantse 

gemeenten vormen daarmee de RWB. De ambtelijke organisatie RWB begeleidt deze bestuurlijke 

overleggen bij hun keuzes en eventuele besluiten. 

 

Een focus wordt nodig geacht vanwege een sterk veranderende maatschappij, waar de rol van de 

overheid aan het veranderen is. Gemeenten zullen vaker moeten opschalen en actief samenwerking 

zoeken met omliggende gemeenten en het maatschappelijk veld, om tot oplossingen te komen. Het is 

belangrijk om te bezien welke invloed al deze nieuwe vormen van samenwerking hebben op de rol en 

functie van die verschillende regio‟s waar de 19 gemeenten deel van uit maken en de RWB in het 

bijzonder.  

 

Naast deze veranderende bestuurlijke context is het Uitvoeringsprogramma tegen het licht gehouden 

met betrekking tot de trends en ontwikkelingen op het gebied van economie, ecologie en leefbaarheid. 

Om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op de vraag: „Welke acties moeten op de schaal van de 19 

worden opgepakt in het belang van en voor de 19?‟    

 

De Strategische Agenda uit 2012 bestond uit een visie en een uitvoeringsprogramma. In dit document 

vindt u geen nieuwe visie; de in 2012 beschreven ambities en de vier principes voor samenwerking, 

zijn namelijk nog steeds actueel. 

 

 

 
  

BIJLAGE 2 
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Focus in de Opgaven 

De belangrijkste trends en ontwikkelingen voor onze regio is een ontwikkeling gebaseerd op een 

fundamentele verduurzamingslag in de maatschappij op het gebied van wonen, werken, verblijven en 

verplaatsen. We zullen een transitie moeten bewerkstelligen van een lineaire naar een circulaire 

economie, ruimte bieden aan een revival van de maakindustrie, de noodzaak om een energietransitie 

in gang te zetten (minder verbruiken en duurzamer opwekken van energie) en een maatschappelijke 

transformatie die we doormaken en waarbij zelfredzaamheid meer op de voorgrond staat. 

Vertalen we deze trends, dan komen voor  de regio West-Brabant de thema‟s werk en duurzame 

regio/samenleving naar voren. Een drietal speerpunten zullen de komende jaren extra accent moeten 

gaan krijgen. Binnen Economie gaat het dan om Moderne maakindustrie, bij Ecologie om 

Energietransitie en bij Leefbaarheid om Mee in de maatschappelijke transformatie.  

De in 2012 geformuleerde speerpunten zoals bijvoorbeeld Maintenance, Logistiek en Biobased staan 

inmiddels zodanig in de steigers dat de rol van de 19 gemeenten op die terreinen minder kan zijn. Ook 

al omdat anderen (bedrijfsleven en onderwijs) die taak overgenomen hebben. De overheidsrol zit 

daarbij nu meer op het facilliterende. Onderwerpen die nog steeds van cruciaal belang voor West-

Brabant zijn maar met minder overheidsaandacht toe kunnen. 

De accenten voor de komende periode 2015-2020 zijn de volgende: 

Economie:  Moderne maakindustrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecologie:Energietransitie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leefbaarheid: Mee in de maatschappelijke transitie 

 

 

Meerwaarde RWB  

Een voorwaarde voor bovenstaande accenten is dat “de basis op orde” moet zijn. Met die basis (het 

goede toeven) bedoelen we dat lokaal het wonen, werken, recreëren en dus het leven van kwalitatief 

goed niveau zou moeten kunnen zijn. Partners, gemeenten, instellingen, bedrijven, onderwijs en 

burgers, hebben daarin een rol en vullen die ook al prima in. In een aantal gevallen vragen de 

gemeenten om als 19 gezamenlijk te werken aan het versterken van die basis.   

 

 

7. Regionale afspraken  
- Realiseren obv. Regionale Agenda Wonen regionale woningbouwafspraken ; 
- Balans bewerkstelling tussen kwantitatieve en kwalitatieve woningmarkt; 
- Realiseren energetisch en levensloopbestendig duurzaam bouwen; 
- Afbouwen intramurale capaciteit zorgvastgoed; 
- Realiseren huisvesting Arbeidsmigranten. 

8. Bereikbaar houden maatschappelijke voorzieningen. 
- Behouden van openbaar vervoersvoorzieningen (stad-/streekvervoer/KCV); 
- Afstemmen maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, etc.). 

9. Doorontwikkeling Zorg en ondersteuning 
- Bewerkstelligen zorginnovaties (zorg op afstand, breedband, etc.); 
- Bieden van regionale overlegtafel zorg-/welzijnaanbieders (; 
- Bevorderen zorgeconomie (CIC, zelfredzaamheid, etc.) 

10. Vernieuwing overheidsparticipatie 
- Afstemmen van burgerinitiatieven leefbaarheid (denktank,overlegtafel leefbaarheid, etc.) in de regio. 

  

1. Concurrerende economische structuur 
- Stimuleren innovatie in de moderne maakindustrie (HTSM, Agrofood, Biobased Economy); 
- Ver sterken logistiek, luchtvaartonderhoud en creatieve industrie; 
- Verduurzaming economie (biobased economy, circulaire economie). 

2. Excellente arbeidsmarkt 
- Inclusieve arbeidsmarkt; 
- Het actief faciliteren van de human capital behoefte van het West-Brabantse bedrijfsleven, met een 

focus op techniek.  
3. Attractief vestigingsklimaat  

- Uitstekende werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel) toegesneden op de behoefte van 
het bedrijfsleven, inclusief voorzieningen zoals breedband; 

- Optimale bereikbaarheid en multimodaliteit; 

- Benutten van de potentie van West-Brabant op het gebied van vrijetijdseconomie. 

 
4. Vermindering energievraag 

- Realiseren vermindering energielasten burgers en bedrijven; 
- Energiezuinige woningen bouwen/verbouwen particuliere markt; 
- Verduurzaming economie (biobased economy, circulaire economie). 

5. Regionale opwekking duurzame energie 
- Inzetten op Wind, biomassa en gebouwgebonden opties 

6. CO2 vermindering 
- Obv. regionale visie inzetten op duurzame mobiliteit 
- Bewerkstelligen minder, schoner en zuiniger vervoer 
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Hierover zijn in oktober 2014 gesprekken gevoerd met onze externe partners, colleges en raden. Op 

basis van deze debatten is de notitie Kaders op 10 december 2014 door het Algemeen Bestuur RWB 

vastgesteld. Deze zijn daarna naar de colleges verzonden met het verzoek om daarover met hun raad 

een zienswijze te formuleren.  

Deze speerpunten laten onverlet dat de in gang gezette ontwikkelingen op het vlak van logistiek, 

maintenance en biobased economy van groot belang zijn en blijven voor West-Brabant. De uitvoering 

daarvan ligt nu echter primair bij anderen, zoals de stuurgroepen van de Strategic Board Delta 

Region. De RWB participeert daarbij, maar heeft de trekkende rol overgedragen. 

Het huidige Uitvoeringsprogramma kende een groot aantal projecten en activiteiten waar anderen dan 

de overheden verantwoordelijk waren voor de realisering (Avans, NHTV, ROC, Bedrijven, 

zorginstellingen, natuurterreinbeheerders, etc). Deze opgaven zijn uit het Uitvoeringsprogramma 

geschrapt. Verder is een groot aantal andere opgaven gerealiseerd en loopt een aantal nog door de 

komende jaren.  

 

Rode draad zienswijzen 

Van alle 19 gemeenten hebben wij de zienswijze ontvangen op de notitie Kaders Actualisering 

Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda West-Brabant 2015-2020. 

In bijlage 1 is gepoogd om bij deze zienswijzen aan te geven wat ons voorstel is hoe hier mee om te 

gaan. De Stuurgroep Actualisering heeft zich hierover op 12 februari gebogen en ingestemd met de 

voorgestelde reacties. 

Uit al de zienswijzen is op zich wel een interessante rode draad te halen. Die willen we graag aan u 

voorleggen. 

Allereerst valt op dat alle gemeenten de focus die in de notitie Kaders wordt voorgesteld 

onderschrijven. Werk en duurzame samenleving/regio krijgen regionaal erkenning als de abstracte 

vertrekpunten. De voorgestelde speerpunten, Moderne maakindustrie, Energietransitie en Mee in de 

maatschappelijke transitie ontmoeten ook instemming.  

Een tweede opvallende constatering is dat vrijwel alle gemeenten de rol van de Regio West-Brabant 

primair zien liggen op het Economisch-Ruimtelijke domein met de daaraan gekoppelde opgaven. Voor 

clusters van gemeenten of individuele gemeenten is daar in de meeste gevallen geen rol weggelegd. 

Natuurlijk zijn zij als eigenaar van de RWB betrokken en verantwoordelijk voor het RWB-resultaat, 

maar niet individeel of als cluster. Dit laat ook onverlet dat op dat ruimtelijk-economisch vlak iedere 

gemeente of cluster van gemeenten wel de basis op orde moet hebben (dienstverlening, 

bestemmingsplannen, kwaliteit openbare ruimte, etc). Die basis op orde is randvoorwaardelijk voor het 

funderen van het werk vanuit clusters of de RWB.  

Dit is anders voor de speerpunten Energietransitie en Mee in de maatschappelijke transitie. Daar 

merkt iedereen op dat er sprake is van gelaagdheid van de rollen. Het zwaartepunt ligt daar bij de 

individuele of clusters van gemeenten. Voor de RWB voorziet men met name een rol in het 

afstemmen, belangen behartigen bij knelpunten naar derden, etc. In het Uitvoeringsprogramma is 

gepoogd die toegevoegde waarde van de RWB expliciet te maken. 

 Een aantal gemeenten vraagt naar de rolverdeling tussen Strategic Board en RWB binnen het 

economische domein. De Raad van Commissarissen van Rewin komt begin april met een antwoord 
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op deze vraag. Met name de rolverdeling tussen de uitvoeringsorganisaties zoals BOM, Impuls 

Zeeland en Rewin/RWB en Strategic Board komt daarbij aan de orde. Dit antwoord zal te zijner tijd 

met u gedeeld worden uiteraard. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de Strategic Board de 

kaders op economisch vlak voor de Zuidwestelijke delta heeft geformuleerd en de regio‟s daarbinnen 

met hun uitvoeringsorganisaties (in ons geval Rewin en BOM) deze onder andere tot uitvoering 

moeten brengen.  

Vanuit de focus om de RWB die taken te laten verrichten die bijdragen aan de strategische 

positionering en de belangenbehartiging is het ook nodig om die Lobby en Belangenbehartiging 

organisatorisch in de RWB te verankeren. Te verankeren door de uitgangspunten en 

randvoorwaarden daarvoor te benoemen en de RWB daarin een regisserende rol toe te kennen onder 

gebruikmaking van de kennis en deskundigheid op dit punt bij de gemeenten. 

Tenslotte vragen enkele (vooral grotere) gemeenten om als regio ook “groot” te durven denken. Durf 

ook positie in te nemen in het krachtenveld binnen Brabant en de Delta. Aan de hand van inhoudelijke 

opgaven en ambities, gekoppeld aan een uitdagende lobby en Public Affairs strategie moet dit 

invulling krijgen. Het gesprek hierover of en zo ja hoe we dat willen doen, moet dan wel expliciet 

gevoerd worden. 

 

Vervolg op notitie Kaders 

Na vaststelling van de kaders moeten de opgaven een uitwerking krijgen in concrete activiteiten, 

processen en projecten.  

De uitkomsten van de gesprekken met onze partners, maar ook van de zienswijzen van de 19 

gemeenten hebben geleid tot een eerste concept Uitvoeringsprogramma 2015-2020 (bijlage 2).  

De laatste kolom geeft aan wat bij de projecten en activiteiten de rol van de RWB is. Het gaat om de 

rol die collegeleden in hun RWB-rol daarbij oppakken. Die rol kan per periode verschillen. Na het 

vervullen van een initiërende rol kan een periode daarna volstaan worden met alleen een 

coördinerende of monitorende rol. De ambtelijke organisatie van de RWB ondersteunt die rol. 

De Stuurgroep Actualisering heeft dit resultaat eveneens op 12 februari besproken en vastgesteld. Dit 

stuk zal ook voorgelegd worden ter toetsing en validering aan de Netwerkbijeenkomst op 17 maart 

a.s.. 

 
Netwerkbijeenkomst 17 maart 
 
Op 17 maart vindt in de gemeente Moerdijk de volgende netwerkbijeenkomst plaats. Het programma van 
deze bijeenkomst ziet er globaal als volgt uit: 

 13.30-15.00 uur: Plenair gedeelte met als onderwerp het eerste concept uitvoeringsprogramma. 
Een aantal collegeleden zal per onderdeel een pitch verzorgen om de kern er van aan u voor te 
leggen. Vergadering spreekt zich daarna uit over dit Uitvoeringsprogramma. 

 15.00-17.00 uur: Parallelsessies over informele zorg en havenstrategie Moerdijk 

 17.00-18.00 uur: Plenaire borrel. 
 

Doel plenaire gedeelte 
De vergadering spreekt zich uit over het concept uitvoeringsprogramma, zodat het Algemeen bestuur dit 
te zijner tijd kan vaststellen. 
 
Werkvorm plenaire gedeelte 
Vergadering, waarbij met een schuin oog naar de VNG-werkwijze bij ledenvergaderingen is gekeken. Dit 
betekent dat een werkgroep (in dit geval de stuurgroep Strategische Agenda) een voorstel doet dat door 
de leden van commentaar kan worden voorzien.  
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De stuurgroep Actualisering (bestaande uit de burgemeesters Naterop en Adriaansen, de wethouders 
Peters, Theunis en Van Lunteren en gemeentesecretarissen Baart en Verheyen en de heren Dircks en 
Reijlink van de RWB) geeft via haar voorzitter een korte introductie op  het geschetste proces.  
Daarna zal een vijftal collegeleden een pitch verzorgen met de kernpunten uit het Uitvoeringsprogramma. 
Daar voert u met elkaar vervolgens het debat over met de uiteindelijke constatering of met het concept 
Uitvoeringsprogramma ingestemd kan worden. 
 
Aan het eind van de bijeenkomst geeft de vergadering aan of de Stuurgroep door kan gaan met de 
voorgestelde richting. De Stuurgroep legt dit in de vorm van een  zwaarwegend advies voor aan het 
dagelijks en algemeen bestuur van de RWB, die conform de regeling  voor de vaststelling van het 
aangepaste uitvoeringsprogramma verantwoordelijk zijn. 
 
Tijdlijn voorbereiding plenair gedeelte 

 Tot en met 31 januari: gemeenteraden hebben mogelijkheid een zienswijze op de notitie “Kaders” 
in te dienen. 

 Heden – medio februari: RWB  bereidt reactie op zienswijzen voor. Eerste overzicht projecten en 
processen wordt opgesteld.  

 12 februari: Stuurgroep strategische agenda bespreekt reactie op zienswijzen en concept 
actualisatie Uitvoeringsprogramma en RWB verstuurt deze vervolgens aan colleges.  

 15 februari – 4 maart: colleges hebben de mogelijkheid om bij de RWB reactie op de 
voorgestelde verwerking van hun zienswijzen te geven en op de voorgestelde projecten voor het 
Uitvoeringsprogramma.  

 4 - 9 maart: RWB stelt conceptreactie op voorstellen tot aanpassing op en toetst deze bij 
Stuurgroep Strategische agenda.  

 10 maart: RWB verstuurt conceptreactie aan de colleges; 

 17 maart ‟s ochtends: Colleges kunnen finale standpunt ten aanzien van de Stuurgroepreactie op 
de ingediende voorstellen tot aanpassingen bepalen.  

 17 maart ‟s middags: netwerkbijeenkomst.  
 
 
Na de Netwerkbijeenkomst op 17 maart zal het dan beschikbare Concept met onze partners, maar 

ook met uw raden gedeeld moeten gaan worden. Voorstel is om dit in de maanden maart en april 

vorm en inhoud te geven. Het resultaat kan dan ook één van de bouwstenen van de Begroting 2016 

zijn.  

Het Uitvoeringsprogramma zal een dynamisch karakter hebben en dus periodiek om bijstelling vragen. 

Ook de monitoring van de stand van zaken zal periodieke verslaglegging vergen. Doel is om aan te 

sluiten hiervoor bij de cyclische producten, zoals begroting, jaarrekening en bestuursrapportages. 

 


