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Beste collegeleden , 
 
In de commissie Regionalisering van 29 mei 2017 is gesproken over de Ontwerp visie op veerkrachtig bestuur in de 
Brabantse Wal (RMD 17-0015). Door alle fracties is aangegeven de in deze bijeenkomst ingebrachte en 
overeenkomende punten te verwoorden in een brief aan het college als zienswijze. Deze punten zijn: 
 

1. Voorkom vrijblijvendheid door daadkrachtige sturing op samenwerking op een smart geformuleerde 
uitvoeringsagenda waarin eventuele tegenstrijdige belangen in de samenwerking zijn benoemd en vooraf 
afspraken zijn gemaakt hoe daarmee om te gaan. 

2. Werk in de uitvoeringsagenda uit hoe de democratische legitimatie vormgegeven gaat worden, onder andere 
door de uitvoeringsagenda voor te leggen aan de raden en te voorzien in evaluatiemomenten. 

3. Definieer het thema Logistiek specifieker. Het gaat hier om value added logistiek met een positief effect voor 
de arbeidsmarkt.  

4. Benoem het thema toerisme & recreatie gezien de bijdrage aan de (vrije tijds) economische ontwikkeling van de 
Brabantse Wal, als vierde economische pijler. 

5. Neem in de uitvoeringsagenda op het gezamenlijk werken aan een woonvisie, omgevingsvisie, visie op 
bedrijventerreinen,  visie op de waarde van het buitengebied en de kernen.  

6. Onderscheid bij de uitwerking van het thema biobased economy het aspect agrofood en het aspect biobased 
chemistry.  

7. Zie de Brabants Wal als de schaal van waaruit met z’n drieën naar buiten wordt opgetreden.   
8. Zorg dat de samenwerking op de Brabantse Wal en in de D6 leidt tot een sterkere samenwerking van deze twee 

subregionale blokken.  
9. Geef expliciet aandacht aan de samenwerking in de Delta regio: met Antwerpen (Vlaanderen) en Rotterdam, 

met Brabant (agenda Brabant van de provincie en de B5 agenda) en met Zeeland (rapport Balkenende).  
 
Verzoek aan u is om deze zienswijze te betrekken bij het definitief maken van de Visie op veerkrachtig bestuur in de 
Brabantse Wal en de bijbehorende Uitvoeringsagenda die in juli 2017 aan de raad worden aangeboden ter vaststelling. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de gemeenteraad 
 
Raadsgriffier,      Voorzitter, 
 
 
 
Dhr. C.J.M. Terstappen     Dhr. dr.  F.A. Petter  
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