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Geachte Gemeenteraad, beste raadsleden, 

Door middel van deze brief informeer ik u graag over de koerswijziging van de streekorganisatie 

Brabantse Wal, de ontwikkelingen rondom het Geopark, een actie- en projectenagenda en de huidige 

stand van zaken. 

Nieuw team 

De streekorganisatie heeft een doorstart gemaakt. Een grotendeels nieuw team bestaande uit de 

voorzitter Martin Groffen, een nieuwe coördinator, secretaris, strategisch marketeer en een duo 

alliantiemakelaars. Per 1 februari 2015 is deze organisatie aangevuld met twee stagiairs van de Delta 

Academy (HZ). De streekorganisatie is voortvarend een relevante, nieuwe koers gaan varen. 

Inmiddels is deze koers verankerd in de samenwerking(sovereenkomst) met de provincie. 

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK), nieuwe koers 

De Brabantse Wal is één van de streeknetwerken van Brabant. Het nieuwe college van Gedeputeerde 

Staten van de provincie Noord-Brabant heeft bij haar aantreden vraagtekens gesteld bij de nut en 

noodzaak van de streeknetwerken. Dit college is veel meer gaan kijken naar hoe de organisaties 

individueel werken. Zij wil het voortbestaan van de streeknetwerken laten afhangen van relevantie 

en complementariteit. De oude gebiedsagenda van de streekorganisatie Brabantse Wal had veel 

aandacht voor toerisme, vrijetijdseconomie en regiobranding, in combinatie met landschappelijke 

gebiedsontwikkeling (LvA). Daarmee had de streekorganisatie in haar oude vorm overlap met reeds 

bestaande organisaties zoals de VVV Brabantse Wal en was ze, volgens de provincie, niet meer 

relevant genoeg.  

 

Begin december heeft de provincie ingestemd met een nieuwe gebiedsagenda / koersdocument als 

onderlegger voor de samenwerkingsovereenkomst. De gebiedsagenda is vervangen door een 

koersdocument en actieagenda, waarin de scope wordt verbreed. Voorheen lag het accent op 

landschapsontwikkeling en vrijetijdseconomie. Nu ligt het accent ook op sociale en economische 

innovatie en duurzame ontwikkeling. De actieagenda in de samenwerkingsovereenkomst bevat twee 

sporen waarlangs de ambities van de streekorganisatie worden vormgegeven. De twee sporen zijn: 

(het worden van) een UNESCO Geopark en (het vormen van) een triple helix kennis- en 

netwerkplatform met innovatieloket drie O s .  

Deze spore  or e  de kapstok oor alle proje te , progra a s e  a ti iteite  die de 

streekorganisatie zal oppakken. Ze stellen de organisatie zo in staat om met een duidelijke focus te 

opereren. In de bijlage treft u het volledige koersdocument aan.  

 



 

Triple helix en loketfunctie: Innovatiecentrum Brabantse Wal 

De streekorganisatie Brabantse Wal gaat zich vooral inzetten op sociale en economische innovatie en 

duurzame ontwikkeling. Dit gebeurt voor, met en namens overheden, kennisinstanties en het 

bedrijfsleven in de regio. Het initiëren en aanjagen van multisectorale  en/of grensoverschrijdende 

projecten is één van de kerntaken van de organisatie. Een andere kerntaak is het hebben van 

overzicht op de initiatieven, drijvende krachten, goede voorbeelden, R&D, partijen, coalities en 

progra a s. Daarmee onderhoudt de streekorganisatie haar netwerk en kan zij invulling geven aan 

een loketfunctie.   

 

Deze loketfunctie houdt in dat er een fysieke en digitale plek is voor onder andere initiatiefnemers, 

startups, onderzoekers, bedrijven, investeerders. Een plek waar zij terecht kunnen voor hulp bij en 

informatie over: werk- en leerwerkplekken, partnerships, subsidies en fondsen, beleidsmatige 

verankering, opschalen en/of co-creatie, sociale innovatie, MVO en PR. (Marketing, communicatie, 

netwerk).  

 

Voor het goed invullen van deze rol trekt de streekorganisatie in bij het Technisch Innovatie Centrum 

(TIC) in Bergen op Zoom. Hiermee wordt gezamenlijk geopereerd als Innovatie Centrum Brabantse 

Wal. Het centrum biedt allerhande tools, faciliteiten, kennis en advies voor studenten en 

onderzoekers, maar ook voor bedrijven en particuliere initiatiefnemers. Deze leiden tot uitvoerbare 

projecten, relevante onderzoeken en leerwerkplekken en de mogelijkheid tot Multi-sectoraal 

samenwerken en het leggen van kruisbestuivingen.  

 

De streekorganisatie Brabantse Wal en het TIC zijn complementair aan elkaar en werken precies in 

elkaars verlengde. De platform- en loketfuncties worden daarmee verbreed. Verregaande integratie 

zal de functionaliteit van beiden aanzienlijk vergroten en toegevoegde waarde hebben voor de regio. 

Dit wil niet zeggen dat de streekorganisatie alleen gaat samenwerken met het TIC. De 

streekorganisatie blijft intensief samenwerken met andere, complementaire netwerken, organisaties 

en (innovatie) centra. 

 

Horizon 2020: hoger onderwijs naar de regio 

Vanuit het innovatiecentrum bouwt de streekorganisatie voort aan een netwerk van publieke en 

private partijen, initiatieven en kennisinstanties uit de wijde omtrek. Op dit moment wordt al 

samengewerkt met oa. het ROC West Brabant, Avans, NHTV, Hogeschool Zeeland / Delta Academy 

en de Vrije Universiteit Amsterdam (voor het Geopark). Samen met deze partijen sorteert de 

streekorganisatie voor op een Horizon2020 traject. (EU subsidie aanvraag) Het doel hierbij is om 

structureel een (specialistische,) hogere onderwijsvorm naar de regio te halen. De streekorganisatie 

zal deze lobby op zich nemen. U wordt tezijnertijd nader geïnformeerd.  

 

 

 

 

PR, communicatie en marketing  

Het instrumentarium van de streekorganisatie bestaat voor een belangrijk deel uit een 

communicatie- en PR apparaat. Taken die hierbij horen zijn: netwerken, lobbyen, marketing & 



branding, evenementen, publicaties, research en developement (R&D). Middels een 

enthousiasmerende campagne worden partijen benaderd om zich te binden aan de streek en 

gezamenlijk kansrijke projecten te initiëren of verder helpen. 

 

Delta Innovation Days 

In het verlengde van bovenstaande is de streekorganisatie in gesprek met de organisatoren van 

ProefMei en de Ravelijnlezing. Dit, om samen invulling te geven aan de evenementenreeks in mei 

onder de noemer Delta Innovation Days . Daarmee komen de Brabantse Wal Dag, ProefMei en de 

Ravelijnlezing meer in het teken te staan van de ontwikkeling van de streek. Tijdens deze 

evenementen worden het innovatiecentrum en het Geopark onder de aandacht gebracht en wordt 

er om betrokkenheid van diverse partijen gevraagd. 

 

Geopark 

Een van de belangrijkste activiteiten voor de komende tijd is de lobby voor een UNESCO Geopark 

status. De streekorganisatie treedt op als kwartiermaker en verzorgt de officiële kandidatuur met 

bijbehorend bidbook. Een Geopark is een internationale erkenning voor een gebied. Het is daarmee 

een flinke stap in het opwaarderen van onze regionale landschappelijke kwaliteiten. Het Unesco label 

is de slagroom op de taart  met een niet te onderschatten aantrekkingskracht. 

 

Onderwijs, cultuur en erfgoed worden internationaal vertegenwoordigd in de VN organisatie 

UNESCO. Deze VN organisatie is onder andere bekend van World Heritage Sites, zoals de 

Amsterdamse grachtengordel en Giethoorn. Geoparken zijn de landschappelijke varianten hiervan en 

bestaan uit gebieden met karakters en zichtbare eigenschappen van bijzondere waarde.  Elk 

landschapstype kan bovendien wereldwijd maar één keer voorkomen in het Geoparken netwerk! 

 

De Brabantse Wal is, in combinatie met de laaggelegen Scheldedelta aan Zeeuwse en Vlaamse zijde, 

een zodanig uniek gebied. Met de West Brabantse Waterlinie en de turfcultuur in de polders, het bos 

en de heide op de droge zandgronden van de Wal én de verdronken dorpen en mossel- en 

oestercultuur in Zeeland en Vlaanderen kunnen wij met recht stellen dat we wereldwijd een uniek 

landschap zijn!  

 

Het Geopark kan zich niet beperken tot het gebied van de Brabantse Wal. De streekorganisatie trekt 

daarom samen op met Zeeuwse en Vlaamse partners ten behoeve van een grensoverschrijdend 

Geopark. Indien dit traject gezamenlijk goed wordt ingestoken, biedt dit voordelen voor het gebied 

en de intensieve samenwerking.  

 

Om de kandidatuur officieel in te dienen, wordt een bidbook opgesteld volgens de richtlijnen van 

UNESCO. Aan een aanzienlijk deel van de voorwaarden wordt in deze regio al voldaan, te weten: 

organisatievormen, nieuwe samenwerkingsvormen, streekgebonden initiatieven, bijzondere plekken, 

streekproducten, landschapsbeheer, economische en sociale innovatie. Het is dan ook belangrijk om 

deze voorwaarden en kenmerken te identificeren en voor het voetlicht te brengen. 

Hiervoor is een stevig netwerk van partners en betrokkenen nodig. Er wordt druk gewerkt aan een 

kerncoalitie van provincies, gemeenten, onderwijsinstanties en bedrijven, die elk hun eigen netwerk 



zullen bedienen. In februari van dit jaar wordt een expertmeeting belegd met wetenschappers en 

onderzoekers, waarbij de voorlopige begrenzing en thematiek van het Geopark worden bepaald.  

In maart 2016 volgt een kick-off evenenement voor partners en participanten. Daar wordt een 

publiekscampagne gelanceerd. In mei, rondom de Delta Innovation Days, besteedt de 

streekorganisatie opnieuw uitgebreid aandacht aan het Geopark. Bovendien worden andere 

gelegenheden benut om het verhaal te vertellen op verschillende niveaus in de regio.  

Ik houd u op de hoogte van belangrijke stappen in het proces.  

 

De belangrijkste stappen staan vermeld in onderstaande agenda.  

 

Agenda (indicatief) 

Januari  Organisatie expertmeeting Geopark 

   Vertaling UNESCO bidbook naar publiekscampagne 

   I li hte  asiss hole  o er edstrijd Geo-sites ide tifi ere  

  Organisatie kick-off event Geopark 

  Voorbereiding samenwerking met huisvesting bij TIC 

 

Februari Expertmeeting Geopark 

  Voorbereiding Kick-off event 

  Start inventarisatie netwerken, initiatieven, partijen, innovatie-hubs, etc. in de regio. 

  Start stakeholder onderzoek stichting ZET 

   Verke i g su sidieaa raag E‘ASMUS: ke isregio/pilot fietse  e  i lusie  

   (gehandicapten). 

Maart  Intrekken bij TIC: opening innovatiecentrum 

   Publiekscampagne om innovatiecentrum onder de aandacht te brengen. 

   Plenaire kick-off Geopark met partners en stakeholders 

   Start publiekscampagne Geopark 

   Voortzetting inventarisatiecampagne triple helix platform: systeeminzicht 

   Verkenning Horizon2020: lobby voor hoger onderwijs 

April  Vormgeven aan online en offline loketfunctie 

  Voorbereiding Delta Innovation Days 

  Actieve lobby Geopark / vullen bidbook 

  Intensivering publiekscampagne: basisscholen activeren, countdown bidbook 

   organiseren 

   Inzetten subsidietraject Horizon2020 

Mei  Verder invullen bidbook Geopark / countdown 

  Voorbereiding Delta Innovation Days 

  Voortzetting Horizon 2020 

   Delta Innovation Days : Brabantse Waldag, ProefMei, Ravelijnlezing, Catharinadal 

   lezing. 

Juni  Intensivering Horizon2020 

   Bidbook Geopark verder invullen 



   Loketfunctie(s) operationaliseren: lancering online platform 

   Start aanjagen (nieuwe) projecten / initiatieven 

 

Juli  Verlenging samenwerkingsovereenkomst (SOK) met provincie tot 1 januari 2017 

   Presentatie (uitvoerings)agenda streekorganisatie / innovatiecentrum 

   Bidbook aanvullen 

  Voorsorteren op onafhankelijke entiteit voor Geopark 

 

Aug/sept Voorbereiding kandidatuur UNESCO: bidbook afronden 

   Eventueel bezoek aan Geopark Eiffel (DL) 

  Innovatiecentrum volop operationeel 

  Medio september: kandidatuur UNESCO officieel indienen op GEOparken conferentie 

   in Engeland 

 

sept/okt Overdracht Geopark naar onafhankelijke (project)entiteit met eigen voorzitter. 

Okt t/m dec Nader in te vullen 

 

 

Tot slot 

U bent van harte welkom zich aan te melden voor de nieuwsbrief via 

c.van.velthoven@woensdrecht.nl om ook tussentijds volledig op de hoogte te blijven van 

ontwikkelingen en plannen van de streekorganisatie.  

 

Ik ga ervan uit dat ik u middels deze brief voorlopig voldoende heb geïnformeerd over de 

Streekorganisatie Brabantse Wal. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Martin Groffen, 

Voorzitter Streekorganisatie Brabantse Wal 
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