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02.3 
Lopende zaken per portefeuille/programma per 15 oktober 2016 
 
1. STRATEGIE ALGEMEEN 

a. BrabantStaddinsdag 4 oktober 2016 

Logistieke Agenda Brabant 

Gedeputeerde Christoph van der Maat heeft aan de B5-steden gevraagd om zo spoedig mogelijk 

een aantal actiepunten te noemen die de komende periode aan de orde moeten komen in de 

Logistieke Agenda Brabant. Met name actiepunten op het vlak van innovatie zijn wenselijk. 

Daarbij is het organiseren van MKB-betrokkenheid in relatie tot onderwijs een lastige in de 

praktijk. Huis van de Logistiek in West-Brabant (i.o.) speelt daarbij een belangrijke rol. De steden 

is gevraagd dit met hun regio’s op te pakken. Voor West-Brabant zit burgemeester Niederer in 

de Taskforce Logistieke Agenda Brabant. 

Wethouder Adank zal via portefeuillehoudersoverleg SEZ de collega’s EZ verder informeren. 

 

Steden als schakels in Natuurnetwerk Brabant 

In het aangeboden bidbook hebben de vijf steden een intensivering van de realisatie van de 

Natuurnetwerk Brabant beschreven. Via eigen middelen en die van de provincie komt er 40 

kilometer bij. De provincie heeft de cofinancieringsnorm bijgesteld van 75 naar 50%, waardoor 

we extra kilometers kunnen gaan ontwikkelen. 

De steden hebben de taak op zich genomen om met de omgeving aan de slag te gaan om ook 

daar de ontbrekende schakels in het Natuuurnetwerk aan te brengen. Wethouder De Beer zal 

met de West-Brabantse collega’s hierover van gedachten wisselen hoe tot dat aanvullende bod 

voor West-Brabant te komen. 

 

b. Bezoek raadsleden aan Aviolanda Woensdrecht op 4 oktober 2016 

Dinsdagavond 4 oktober brachten ruim 20 raadsleden uit de hele regio een bezoek aan de Air-

craft Maintenance & Training School op Aviolanda in Hoogerheide. Raadsleden werden hier ge-

informeerd over Businesspark Aviolanda, opleidingen in de luchtvaartonderhoud en Sectorplan 

West-Brabant. Voor verdere informatie kunt u doorklinken via de volgende link:  

http://www.regioinbedrijf.nl/bedrijfsnieuws/terugblik-werkbezoek-voor-raadsleden-aan-

aviolanda.9310/ 

 

c. Bezoek West-Brabantse bestuurders aan Brussel op 29 en 30 september 2016 

Een delegatie van bestuurders en ambtenaren uit West-Brabant en Tholen hebben onder leiding 

van Frank Petter, een werkbezoek gebracht aan het Europees Parlement. 

Annejet Goede werkzaam als EU liaison Officer voor NHTV, Avans Hogeschool en ROC West-

Brabant, gaf een presentatie over het Netherlands House for Education and Resdearch ( Neth-

ER) en de link met de regionale agenda. 

Bas van de Barg van de VNG gaf een presentatie over de ontwikkelingen in wet- en regelgeving 

en wat de VNG kan doen. 

De europarlementariers Cora van Nieuwenhuizen, lid van de commissie Economische en 

Monitaire Zaken (ECON)en plaatsvervangend lid van de commissie Industrie, Energie en 

Research (ITRE) en Matthijs van Miltenburg lid van commissies Regionale Ontwikkeling (REGI) en 

http://www.regioinbedrijf.nl/bedrijfsnieuws/terugblik-werkbezoek-voor-raadsleden-aan-aviolanda.9310/
http://www.regioinbedrijf.nl/bedrijfsnieuws/terugblik-werkbezoek-voor-raadsleden-aan-aviolanda.9310/
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Vervoer & Toerisme (TRAN) gaven een uitzetting over hun rol werkzaamheden in Brussel en wat 

zij voor West-Brabant kunnen betekenen. 

Eric Gilbers, Adviseur Europese Zakan (MKB) voor VNO-NCW, gaf een toelichting over het belang 

van Europese programma’s voor het MKB en innovatie in de regionale economie. 

Naast een bezoek aan het Europees Parlement op donderdag werd op vrijdag ook een bezoek 

gebracht aan het bezoekerscentrum van de Europese Commissie(EC) met presentaties over de 

werking van de EC in samenhang met de andere EU-instellingen. 

Ter afsluiting werd een bezoek gebracht aan het huis van de Nederlandse provincies, waar met 

Jop van Unnik en Rien Puyenbroek de rol en inzet van de provincie Noord-Brabant in Brussel en 

de inzet voor West-brabant besproken werd en hoe we hier samen in kunnen optrekken. 

 

2. LOBBY EN PR/PUBLIC AFFAIRS 

a. Zuid-West 380 kV tracé Oost 

Planning wordt (onder voorbehoud goedkeuring minister) opgeschoven. Besluitvorming Voor-

genomen Voorkeursalternatief (VVKA) op zijn vroegst voor de zomer 2017, mogelijk later. Voor-

genomen nieuwe lijn: meer, beter, transparanter en zorgvuldiger samenwerken richting beste 

VVKA met overheden en andere partijen.  Op 21 oktober breed bestuurlijk overleg waarin Ten-

neT de nieuwe denkrichting toelicht en mogelijke oplossingsrichtingen voor knelpunten voor-

legt. Voorbereiding via ambtelijke werksessies met indieners en samenwerkende overheden. 

Bureau Tauw is begonnen met de MER onderzoeken. Monitoringscommissie (met daarin 1 ver-

tegenwoordiger vanuit de samenwerkende overheden) kijkt mee. 

 

3. PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG SOCIAAL ECONOMISCHE ZAKEN 

a. Werklocaties 

Gemeenten zijn in 2016 in subregionaal verband in overleg gegaan over werklocaties. Dit als 

uitwerking van de uitvoeringsagenda detailhandel en het komen tot een regionaal afsprakenka-

der bedrijventerreinen. Daarbij worden de gemeenten ondersteund door STEC die o.a. een kwa-

litatief onderzoek heeft gedaan naar de bedrijventerreinenlocaties. Daarnaast is aan STEC ge-

vraagd om met een voorstel te komen rond de programmering van bedrijventerreinen. Dit voor-

stel wordt binnenkort bestuurlijk besproken in de verschillende subregio’s waarna de resultaten 

vanuit de regio worden gedeeld met de provincie. Voor detailhandel wil men ook komen tot re-

gionale afspraken rond programmering en regionale afstemming in het vervolg. 

De uitdaging bij kantoren spitst zich voornamelijk toe op de 5 kantoorgemeenten. Deze gemeen-

ten hebben de afgelopen tijd al veel gedaan om de problematiek rond kantoren (zoals leeg-

stand) tegen te gaan. Gemeenten zijn voornemens om een kantorenconvenant af te sluiten 

waarin afspraken worden gemaakt rond regionale afstemming en het tegengaan van leegstand. 

Verder heeft de provincie in 2015 aangegeven dat er 1 miljoen euro subsidie beschikbaar is voor 

de herstructurering van bedrijventerreinen. Deze subsidieregeling heeft in het 3e kwartaal van 

2016 opengestaan. Hier zijn diverse initiatieven voor ingediend welke op dit moment ter beoor-

deling bij de provincie liggen. Verwacht wordt dat hier in 2016 nog wordt besloten welke initia-

tieven subsidie zullen ontvangen. 

 

b. Breedband 

De provincie heeft een Breedbandfonds ingesteld. Met de middelen uit dit fonds kunnen initia-

tiefnemers financiering ontvangen voor de aanleg van breedband in het buitengebied. Begin 
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2016 is bekend geworden dat Mabib een groot deel van het Breedbandfonds toegewezen heeft 

gekregen. Er is een bestuurlijke taskforce breedband die dit proces trekt. Op dit moment is Ma-

bib zich bezig voor te bereiden op de aanleg van breedband. Binnenkort start het overleg met 

gemeenten over de voorwaarden waaronder Mabib in gemeenten aan kan gaan leggen. Dit gaat 

dan o.a. over de diepteligging van het aan te leggen netwerk en het toezicht op de werkzaam-

heden. De bedoeling is dat er begin 2017 daadwerkelijk wordt gestart met de aanleg in West-

Brabant.  

 

4. PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG VRIJETIJDSECONOMIE 

a. Monitor vrijetijdseconomie is opgeleverd, werkgelegenheid sector (2015): 17.790 directe 

banen; bestedingen (2015): € 1,5 miljard. Rapportage wordt gedeeld met POHO’s VTE op 20-10-

16 tijdens portefeuillehoudersoverleg. 

 

b. Programma Cultuurtoerisme: koppeling met iconenbarometer (Regie in de Regio): 2e en 4e 

jaars studenten NHTV aan de slag met aanbodanalyse op basis van gekozen thema’s en iconen 

voor West-Brabant. Daarnaast worden verhalen, belevenissen rondom iconen opgetekend. 

Eindresultaat zijn PMC’s, handvatten voor bedrijfsleven om iconen in te kunnen zetten in hun 

aanbod, profilering. Er wordt gewerkt aan programmering European Region of Gastronomy; ook 

wordt ingezet op goede West-Brabantse representatie in de governance.  

 

c. Wielerplan: Red Red Bull Kop over Kop verreden op 18/9 (200 teams/ 1.000 deelnemers). 

Netwerktoertocht mOOOi West-Brabant op 1 oktober (200 deelnemers, tripple O). Meeting 

organisatoren van Wielerevenementen op 20/9 (Eneco Tour in Breda): deelnemers hebben de 

wens uitgesproken om samenwerking te intensiveren. Voorzichtige lobby opgestart om grote 

ronde naar de regio te halen in de toekomst. Bestuurlijk kopgroep komt 4 november bij elkaar 

om activiteiten voor 2017 en governance organisatie te bespreken. 

 

d. Routebureau: centrumroutes zijn gerealiseerd (fietsknooppunten). Visie Routebureau Brabant 

2016-2020 wordt in provinciaal bestuurlijk overleg behandeld op 2 november. 

Overzichtspanelen fietsroutenetwerk worden voorjaar 2017 vervangen. Momenteel wordt 

gewerkt aan de Van Gogh Fietsroute. Ommetjes in omgeving van Breda en Oosterhout gereali-

seerd in het wandelroutenetwerk in samenwerking met Brabantse Milieu Federatie. 

 

e. Regiobranding: de analysefase, kwalitatief onderzoek is afgerond. De vervolstappen worden 

besproken in het overleg van de bestuurlijke kopgroep op 2 november. 

 

5. PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG ARBEIDSMARKT 

a. Het rpA uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt aan morgen! 

Is op 1 juli ingediend bij de provincie, maar er is nog geen akkoord van de provincie. Dit heeft te 

maken met de nieuwe provinciale procedure die onduidelijk is. Volgens de laatste berichten van 

de provincie krijgt de regio eind oktober bericht over de aanvraag. Wel hebben we bericht ont-

vangen dat de juridische controle afgerond is en dat West-Brabant als enige regio van Brabant 

geen opmerkingen of extra vragen  heeft gekregen over deze aanvraag.   De aanvraag  betreft  

alleen het jaar 2016. De begroting 2017 moet voor 1 november ingediend zijn. 

RWB heeft het uitvoeringsprogramma inclusief de begroting al klaar voor de hele periode tot en 
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met 2019. 

 

b. Baanafspraken  

Volgens de laatste rapportage van de programmaraad, heeft West-Brabant de 517 baanafspra-

ken gerealiseerd ruimschoots gerealiseerd. Tot en met het 1e kwartaal van 2016  zijn in totaal 

1109  plaatsingen gerealiseerd, inclusief 848 detacheringen.   De uitvoering van de baanafspra-

ken ligt bij het Werkgeversservicepunt West-Brabant, een samenwerking tussen de drie sw-

bedrijven (sociale werkvoorziening), UWV en de werkpleinen van Breda, Dongemondgemeen-

ten, Hart van West-Brabant en de Brabantse Wal.  

 

6. PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG DUURZAAMHEID 

a.  Bijeenkomst Regionale Energiestrategie 

Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, zijn de resultaten van de eerste inventarisatie en 

analyse van de regionale energiestrategie gedeeld. Tijdens de bijeenkomst is scherpgesteld waar 

de strategie over moet gaan en hoe we gezamenlijk aankijken tegen het vervolgproces. Bij de 

bijeenkomst waren bestuurders en contactambtenaren van de 19 gemeenten aanwezig, 

alsmede de stakeholders en geïnterviewden uit de regio die op het gebied van energie(transitie) 

hard aan het werk zijn. Het project wordt opgepakt met de 4 O’s. 

 

7. PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG MOBILITEIT 

a. Vrachtwagenverbod Merwedebrug A27 

Rijkswaterstaat heeft onlangs een vrachtwagenverbod opgelegd voor de Merwedebrug op de 

A27.  

Dit is gebeurd gezien de bedenkelijke technische staat van de brug. Er rijden per dag zo’n 95.000 

motorvoertuigen over de brug. Het betreft een vrachtwagenver bod voor lijnbussen en  

voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Een dergelijke maatregel heeft verregaande consequenties 

voor de logistieke verbindingen binnen en buiten onze regio en levert het bedrijfsleven een fikse 

schadepost op. 

Vanuit de regio wordt  nadrukkelijk aangedrongen bij  de minister van I&M om tijdens het 

Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT)  deze  

kwestie en de gevolgen er van  te bespreken in relatie tot de plannen met de A27 Houten-

Hooipolder.  

Enerzijds wil de regio duidelijkheid over de procedurele en mogelijke financiële consequenties 

met betrekking tot het verloop van de Tracéwet –procedure tav. de Verbreding A27.  Anderzijds 

heeft een dergelijk vrachtwagenverbod behoorlijke consequenties voor zowel de logistieke sec-

tor als de te rijden routes en verbindingen binnen en buiten onze regio‘s, met alle gevolgen van 

dien. 

Het verzoek van de regio is ondermeer gedaan aan gedeputeerde Chr. van der  Maat van de 

provincie Brabant om samen met de vertegenwoordigend portefeuillehouder uit BrabantStad  

de belangen van  W- Brabant in het overleg te behartigen. De gedeputeerde heeft al laten weten 

dit zeker aan de orde te gaan stellen.  

 

b. Verkeersmonitor 

Naast het genoemde  vrachtwagenverbod  op de Merwedebrug van de A27, zijn er overigens 

meerdere zaken die het wegennet in onze regio negatief beïnvloeden. Ook het tolbeleid in 
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België voor vrachtverkeer kan verregaande consequenties hebben voor de drukte op het  

autosnelwegennetwerk in de regio. De mogelijke gevolgen hiervan op de hoofdwegen in het 

grensgebied is onderzocht door TNO voor de provincie Brabant. De eerst resultaten worden dit 

najaar met ons gedeeld. Ook met behulp van onze regionale Verkeersmonitor proberen we de 

veranderingen in het W-Brabantse verkeersbeeld te registreren en zo eventuele nadelige 

gevolgen tijdig te kunnen aankaarten met Rijkswaterstaat en het ministerie van I&M. De eerste 

resultaten hiervan worden ook dit najaar verwacht.  

 

8. PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG RO/WONEN 

a. Regionale Agenda Wonen    

In totaal hebben  16 van de 19 colleges de vijf leidende principes onderschreven door instem-

ming of vaststelling.  De laatste drie colleges  zullen nog volgen. Dat is op tijd voor de behande-

ling van de subregionale uitvoeringsprogramma’s tijdens het RRO van 1 december. 

 

b. 20 oktober van 12.45 tot 15.30 uur. Symposium  Omgevingsvisie, bent u er al mee bezig? 

De nieuwe Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, 

milieu, natuur, cultureel erfgoed en water. En verplicht het Rijk, provincies en gemeenten om 

een Omgevingsvisie op te stellen.   

Op verzoek van het portefeuillehoudersoverleg wordt samen met de provincie op 20 oktober 

het symposium:  ‘Omgevingsvisie: Bent u er al mee bezig?’  georganiseerd.   

Eind dit jaar worden de lijnen uitgezet voor de Brabantse aanpak om tot omgevingsvisies te 

komen.  De eerste stap in het proces, de provinciale verkenning (de droomfase) heeft tien 

hoofdvragen opgeleverd. Twee daarvan staan op 20 oktober centraal: 

 wat zijn de opgaven die vragen om een vernieuwende aanpak;  

 en hoe bevorderen we de samenhang tussen de verschillende bestuurslagen?  

Via de thema’s ‘energietransitie’ en ‘ontwikkelingen in de stedelijke omgeving’ wordt op zoek  

gegaan naar de ervaringen van de deelnemers. En naar de betekenis voor de omgevingsvisies en 

voor de samenwerking tussen overheden en anderen in de regio West-Brabant. 

 

c. Ruimtelijke kwaliteit 

Het ambtelijk overleg ruimtelijke kwaliteit stelt voor het RRO van 1 december een notitie op 

waarin een beeld wordt geschetst van de strategische betekenis van het Gemeenschappelijk 

LandbouwBeleid (GLB) voor West-Brabant. Het initiatief voor de notitie ligt bij Brabants 

Landschap en waterschap Brabantse Delta. Op 17 oktober vindt de ambtelijke startbijeenkomst 

ruimtelijke adaptatie “Hoe klimaatbestendig en waterrobuust is uw regio?”plaats.  

 

9. ARCHEOLOGIE  

a. DB-opdracht onderzoek VTH-samenwerking archeologie en cultuurhistorie 

Het onderzoek naar de mogelijkheden om in het kader van de wet VTH een regionale samen-

werking op te zetten voor de aspecten archeologie en cultuurhistorie is in volle gang. De ver-

wachting is dat binnen enkele maanden een advies aan het dagelijks bestuur gegeven kan wor-

den. Hierin is verwoord hoe een dergelijke samenwerking vormgegeven kan worden en waar-

mee de continuïteit en kunde van deze vakgebieden binnen alle West-Brabantse gemeenten 

kwalitatief en kwantitatief op niveau gebracht en gehouden kunnen worden. 
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10. PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG ZORG, WELZIJN EN ONDERWIJS  

a. Beschermd wonen 

Vanaf 2020 worden álle gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen. Nu is dit een ver-

antwoordelijkheid van de centrumgemeenten. In West-Brabant zijn dit Bergen op Zoom en Bre-

da. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg ZWO op 6 oktober  is een eerste introductie op het 

onderwerp gegeven. Om welke mensen gaat het, wat is er nodig op de diverse leefterreinen als 

mensen weer in de wijken komen wonen? Hierbij is vooral gesproken over de dilemma’s bij het 

werken met deze doelgroep en de rol van de overheid. Er ontstond een gevoel van urgentie om 

samen met dit onderwerp aan de slag te gaan. Uitgangspunt is dat de positie van de cliënt lei-

dend is en niet de bestaande structuren. Afgesproken is dat Yvonne Kammeijer (Bergen op 

Zoom) en Patrick van Lunteren (Breda) samen het voortouw nemen ten behoeve van de stappen 

die de 19 gemeenten de komende tijd moeten zetten. 

 

b. Samenwerking gemeenten-huisartsen 

Gemeenten en huisartsen weten elkaar steeds beter te vinden. Op veel zorg- en ondersteu-

ningsvraagstukken van diverse groepen zijn er raakvlakken. Bijvoorbeeld bij de jeugdzorg, oude-

ren, GGZ-patiënten. Het is vooral belangrijk dat de professionals in de wijken elkaar weten te 

vinden. En samen werken aan goede, efficiënte zorg. Niet overal vindt men elkaar. Om beeld te 

krijgen bij de factoren die van invloed zijn, hebben de wethouders Miriam Haagh (Breda), Corné 

van Poppel (Roosendaal) en Eef Schoneveld (Moerdijk) op 10 oktober gesproken met diverse 

huisartsenorganisaties die in onze regio actief zijn. Afgesproken is om aan de hand van bench-

marken de verschillen in de praktijk op te sporen en te bespreken. Daarnaast is het belang van 

aanspreekpunten op de verschillende niveaus (strategisch, tactisch, operationeel) en domeinen 

(jeugd, ouderen etc.) onderkend. Daar wordt gezamenlijk actie op gezet . Verder is als aan-

dachtspunt benoemd om elkaar in een vroeg stadium te betrekken bij projecten. Tijdens het 

volgende ZWO-overleg zal “het medisch domein” haar plannen over “ouderenzorg” toelichten. 

   

11. BESTUURSCOMMISSIE KCV  

De geplande vergadering is geannuleerd vanwege het beperkt aantal beslispunten.  

 

12. LEEFBAARHEID/SOCIALE VEERKRACHT  

Gedeputeerde Staten hebben inmiddels een programma sociale veerkracht aan Provinciale Staten 

aangeboden. PS bespreken dit op 21 oktober. Een van de acties in dit programma is het sluiten van 

deals met West-Brabant en de midsize-steden. Voor het totale programma is 11 miljoen euro be-

schikbaar. Dit bestaat uit 5,5 miljoen per jaar in 2017 en 2018. Het budget dat beschikbaar is voor 

het totaal aan deals met West-Brabant en de midsize-steden is 2,75 miljoen per jaar. De provincie 

gaat hierbij niet werken met een subsidieregeling waarop vrij kan worden ingeschreven. Ze wil in ge-

sprek met de regio over de oorzaak van de lagere veerkracht in West-Brabant en mogelijke oplossin-

gen. Op basis hiervan biedt de provincie dan ondersteuning in de vorm van lobby, inzet steuninstel-

lingen of geld.  

 

Over het provinciaal beleid is een digitaal magazine gemaakt, waarin ook Fons Naterop aan het 

woord komt. Dit magazine kunt u hier lezen.   

 

Kort voor de zomer stuurde bestuurlijk trekker leefbaarheid Fons Naterop een brief aan de colleges. 

http://www.brabant.nl/socialeveerkracht
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In deze brief vroeg hij projecten aan te leveren die de sociale veerkracht van West-Brabant verster-

ken. Hierop hebben 11 gemeenten 24  projecten ingebracht. Deze projecten worden als input ge-

bruikt voor het gesprek dat GS wil aangaan.  

 


