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Beste collegeleden, 

Het algemeen bestuur van Regio West-Brabant heeft op woensdag 5 juli vergaderd. Met deze brief 

geven we u de gevraagde terugkoppeling van de besluitvorming uit deze vergadering. Tegelijkertijd 

geven we u ook een reactie op de door de raden ingediende zienswijzen. 

Besluitvorming door algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur heeft het volgende besloten: 

1. De in procedure gebrachte ontwerpjaarrekening 2016 als definitieve jaarrekening  vast te stellen; 

2. In te stemmen met de in procedure gebrachte voorstellen voor de bestemming van het resultaat 

2016 en hiervoor de 2e begrotingswijziging 2017 vast te stellen: 

 Doorontwikkeling RWB à € 122.000 

 Werving nieuwe directeur RWB à € 20.000 

 Projectmanagement Mobiliteitscentrum à € 21.000 

 Bijdrage Leisure Ontwikkelfonds 2017 à € 100.000 

 Ondersteuning door REWIN Triple helixoverleg à € 58.000 

 Inhuur extern bureau voor economische ambities à € 75.000 

 Uitkeren aan de gezamenlijke gemeenten à € 178.000 

3. De in procedure gebrachte ontwerpbegroting als definitieve begroting 2018  vast te stellen; 

4.  De door het dagelijks bestuur voorgestelde reactie op de zienswijzen vast te stellen;  

5. De jaarrekening 2016 en de begroting 2018 in te dienen bij de Gedeputeerde Staten van de 

provincies Noord-Brabant en Zeeland. 
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Zienswijzen 
In bijlage 1 vindt u het totaaloverzicht met de ingebrachte zienswijzen. Het grootste deel van de 

ontvangen zienswijzen kwam overeen met de adviezen die door een regionale werkgroep van 

gemeentelijke ambtenaren is opgesteld. U leest in dit overzicht ook onze reactie.  

 

Eerste bestuursrapportage 

In de vergadering van 5 juli heeft het algemeen bestuur de eerste bestuursrapportage 2017 

vastgesteld. Als bijlage 2 vindt u de nieuwsbrief ‘Hoogtepunten Regio West-Brabant eerste vier 

maanden 2017’. 

 

Tot slot 

De jaarrekening 2016 en de begroting 2018 zijn inmiddels ingediend bij Gedeputeerde Staten. Op 10 

juli keerden we aan de deelnemende gemeenten het batig saldo uit van de jaarrekening 2016 en het 

overschot van het Onderzoek- en Ontwikkelfonds. In bijlage 3 ziet u om welke bedragen het gaat. De 

winstuitkering Flex West-Brabant 2015/2016 wordt voor 1 september aanstaande aan de 

betreffende organisaties uitbetaald. 

 

De vastgestelde jaarstukken, de begroting en de eerste bestuursrapportage zijn te vinden op onze 

website.   
 
Met vriendelijke groet, 

namens het dagelijks bestuur  

 

 

Albert Reijlink 

waarnemend directeur-secretaris 

 

 

 

 

http://www.west-brabant.eu/over-rwb/begroting-berap-en-jaarverslag/1730
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Bijlage 1 OVERZICHT ZIENSWIJZEN ONTWERPJAARSTUKKEN 2016 EN ONTWERPBEGROTING 2018 

Gemeente Inhoud reactie Reactie dagelijks bestuur 22 en 30 juni 2017 
 Aalburg 

 Alphen-Chaam 
(def) 

 Baarle-Nassau 
(def) 

 Bergen op Zoom 

 Drimmelen 

 Etten-Leur (def) 

 Geertruidenberg 
(def) 

 Halderberge (def) 

 Moerdijk (def) 

 Roosendaal 

 Rucphen (def) 

 Steenbergen 
(def) 

 Werkendam 

 Woensdrecht 

 Woudrichem 

 Zundert (def) 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en de daarin opgenomen 
resultaatbestemmingsvoorstellen. 

Waardering en dank voor de honorering van de resultaatsvoorstel-
len.  

2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 van RWB incl. REWIN 
met de volgende aanvullende opmerkingen: 

 

 

2.1. Er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd om te anticiperen op 
landelijke/provinciale ontwikkelingen (onder andere de regionale 
impact van de Omgevingswet en initiatieven van provincie om per 
regio tot een zogenaamde versnellingsagenda te komen en tot 
samenvoeging van de GGA en RRO-tafels) die invloed kunnen 
hebben op het beleid en de activiteiten van de RWB in 2017, 2018 
e.v. 

In de gepresenteerde begroting 2018 zetten we in op voortzetting 
van het staand beleid. We besteden inderdaad weinig tot geen 
aandacht aan nieuwe ontwikkelingen. Deze hebben we uiteraard 
wel in beeld. De gevolgen hiervan voor het regionale beleid en de 
activiteiten zijn nu nog niet uitgekristalliseerd. In het kader van het 
doorontwikkelingsproces  komen we tot een nadere uitwerking en 
vaststelling van de taken die in RWB-verband opgepakt worden. 
Hierbij  zullen we nieuwe ontwikkelingen uiteraard benoemen en 
hun consequenties zoveel als mogelijk en wenselijk is, meenemen. 
De financiële gevolgen van daarbij te maken keuzes zullen we verta-
len in een wijziging van de begroting 2018. 
 

2.2. In het productplan van REWIN of anderszins zien we graag gefor-
muleerd wat REWIN voor het extra beschikbaar gestelde geld 
(2017 en 2018) gaat opleveren. 

Zie de afzonderlijke reactie van REWIN. 
 

2.3. De structurele lasten als gevolg van de doorontwikkeling (bv Lei-
sure ontwikkelfonds en de ondersteuning van het triple helix 
overleg) inzichtelijk te maken bij de aangekondigde begrotingswij-
ziging. Deze wijziging volgt zodra meer zicht bestaat op de finan-
ciële gevolgen van de doorontwikkeling. 

De structurele kosten van ondersteuning van het triple helix overleg 
zullen we inderdaad meenemen in de op te stellen begrotingswijzi-
ging. Wat het Leisure ontwikkelfonds (LOF) betreft, doet het  porte-
feuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie/EZ het voorstel om, onder 
voorwaarden, deel te nemen voor 2 jaar. De bijdrage voor 2017     
(€ 100.000,-) is opgenomen in de resultaatsvoorstellen 2016. Het 
algemeen bestuur wordt op 5 juli voorgesteld om de bijdrage 2018, 
eveneens € 100.000,-, beschikbaar te stellen vanuit het O&O-fonds. 
In 2018 vindt een evaluatie plaats om de meerwaarde van dit fonds 
voor West-Brabant helder te krijgen. Aan de hand daarvan volgt 
besluitvorming voor verdere, “structurele” deelname 

 



 

Overzicht zienswijzen jaarverslag/resultaatvoorstellen 2016 en begroting 2018, versie 2  t.b.v. AB 05072017     2 
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2.4. Te overwegen een (compacte) set beleidsindicatoren te ontwikke-

len en deze te koppelen aan de nieuwe ruimtelijk-economische 
agenda. 

De ambities die we regionaal op economisch vlak gaan bepalen 
worden zo concreet mogelijk geformuleerd. Ook de daaruit volgen-
de acties van RWB en REWIN willen we SMART omschrijven. De 
suggestie sluit goed op dit voornemen aan. 

Breda (def) 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en in te stemmen met de daar-

in opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen 

zie reactie op opmerking 1 op pagina 1 

De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2018 van de 

RWB incl. NV Rewin naar voren te brengen: 

 

-     Er wordt aandacht gevraagd om te anticiperen op landelijke/provinciale 

ontwikkelingen (onder andere de regionale impact van de Omgevingswet 

en initiatieven van provincie om per regio tot een zogenaamde versnel-

lingsagenda te komen en tot samenvoeging van de GGA en RRO-tafels) 

die invloed kunnen hebben op het beleid en de activiteiten van de RWB 

in 2017, 2018 e.v 

zie reactie op opmerking 2.1 op pagina 1 

-     De eventuele structurele doorwerking van resultaatbestemmingen als-

mede de lasten als gevolg van de doorontwikkeling (bv Leisure ontwikkel-

fonds en de ondersteuning van het triple helix overleg) inzichtelijk te ma-

ken bij de aangekondigde begrotingswijziging.  

zie reactie op opmerking 2.3 op pagina 1 

Bij commissiebehandeling van de concept-zienswijze is een opmerking ge-

plaatst bij de eerder door de RWB gegeven reactie op de regionale zienswij-

zen begroting 2017 ten aanzien van het KCV te weten “dat ontwikkeling van 

nieuwe regieconcepten voor optimalisatie doelgroepenvervoer, Uberachtige 

toepassingen, de autonome auto etc., van invloed zal zijn op de toekomstige 

vormgeving van het deur-tot-deurvervoer”. Opgemerkt is dat Uber in Neder-

land verboden is. Om deze reden wordt gevraagd  de term “Uberachtige” in 

het vervolg te vermijden. 

Akkoord 

Oosterhout (def) Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en het rekeningresultaat van 
€ 574.000. uit te keren aan de deelnemers. Mocht de RWB hiervan wensen af 
te wijken, dan dient de raad in de gelegenheid te worden gesteld over het 
voorstel hiertoe aan het AB van de RWB een zienswijze in te dienen. 

Zoals we in de aanbiedingsbrief aangaven hebben we in het kader 
van de doorontwikkeling RWB in 2017/2018 te maken met een 
aantal onvoorziene en/of onvermijdelijke kostenposten. Gelet op 
de grote mate van consensus over het doorontwikkeltraject willen 
we hier graag op door pakken. Hetzelfde geldt voor de afspraken 
die we met gedeputeerde staten hebben kunnen maken over ge-
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Gemeente Inhoud reactie Reactie dagelijks bestuur 22 en 30 juni 2017 
zamenlijke acties, waaronder het Leisure Ontwikkelfonds. 
 Om die reden stelt het dagelijks bestuur voor om een deel van het 
resultaat hiervoor te bestemmen.  
De Wet gemeenschappelijke regelingen voorziet in een zienswijze-
procedure  over de ontwerpjaarstukken. Deze zienswijzen betrekt 
het algemeen bestuur bij zijn besluitvorming. Na besluitvorming 
door het algemeen bestuur ligt de bestemming vast. Een zienswij-
zeprocedure over dit besluit is niet mogelijk. Wij zijn natuurlijk wel 
altijd een toelichting aan uw raad te geven over het besluit van het 
algemeen bestuur. 

De volgende zienswijze t.a.v. de begroting 2018 van de RWB incl. REWIN naar 
voren te brengen: gevolgd door de opmerkingen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4  

zie reacties op opmerkingen 2.1 tot en met 2.4 op pagina’s 1 en 2. 

Steenbergen De RWB op te roepen om in volgende jaren de spelregels ten aanzien van 
termijnen voor aanleveren van zienswijzen, zoals genoemd in de nota Ver-
bonden Partijen na te leven. 

We constateren dat de deadline van 1 juli uit de Nota verbonden 
partijen voor indiening van zienswijzen ons te weinig effectieve 
procestijd geeft om de begroting ordentelijk af te ronden en tijdig 
in te dienen bij de Provincies. Vandaar dat we, net als vorig jaar, 
voor een praktische oplossing hebben gekozen. De raadsvoorstellen 
hebben we ontvangen en zijn daar mee aan de slag gegaan. Mocht 
een raad nog aanvullende opmerkingen hebben, worden die alsnog 
verwerkt. 
Op dit punt zien we de spelregels graag aangepast.      

Tholen 1. kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de Regio West-Brabant  

en in te stemmen met de bestemming  van het rekeningsaldo; 

Waardering en dank voor de honorering van de resultaatsvoorstel-
len. 

2. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting  2018 van de 
Regio West Brabant en het verstrekken van een bijdrage aan het 0&0-
fonds op te nemen in de Kadernota 2018; 

Met instemming kennisgenomen van reactie Tholen. 

3. kennis te nemen van het Productplan 2018 van het REWIN.  

Aalburg 
Werkendam 
Woudrichem 

1. De in de Nota verbonden partijen afgesproken termijnen dienen in acht 
genomen te worden. Wij spreken onze waardering erover uit dat deze 
termijnen en de  daarover met de griffiers gemaakte werkafspraken in 
het algemeen goed worden nageleefd.  

Zie onze reactie op de zienswijze van Steenbergen. 

2. Van belang is de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw 
orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het 
oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen 
toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom – voor 

RWB voldoet hier al aan.  
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zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren 
op uw website: 
a. statuten (de gemeenschappelijke regeling); 
b. samenstelling van de bestuurlijke organen; 
c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 
d. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur 

(voor zover openbaar). 
Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratie-
ve last voor u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale he-
dendaagse voorwaarde is voor transparantie van het bestuur, wat in het 
belang is van iedereen. 

 

 Inhoud reactie REACTIE REWIN 

 In het productplan van REWIN of anderszins zien we graag geformuleerd 
wat REWIN voor het extra beschikbaar gestelde geld (2017 en 2018) gaat 
opleveren. 
 

REWIN heeft extra middelen ter beschikking gekregen voor het 
ontwikkelen van triple helix gedragen programma’s per speerpunt-
sector (Biobased/Agrofood, Logistiek, Maintenance), voor het kans-
rijk MKB en voor een gezamenlijke Acquisitieaanpak. Voor elk pro-
gramma is/wordt een programmaleider aangesteld. 
 
In de bijlage van het REWIN-productplan is per programmalijn aan-
gegeven welke acties worden voorzien en, waar mogelijk/relevant, 
welke concrete resultaten worden beoogd.  
 
Het betreft hier de stand van zaken bij het indienen van het pro-
ductplan 2018. De programma’s zijn nog volop in ontwikkeling en 
moeten door de triple helix partners mede worden gedragen. Na de 
zomer start de Regional Economic Development Board (triple helix 
samengesteld) haar activiteiten rondom het formuleren van de 
regionale economische ambities. Daarbij zal sprake zijn van een 
wisselwerking tussen de ervaringen en prestaties binnen de huidige 
programmalijnen en de breed gevoede inzichten van de Board. 
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Hoogtepunten Regio West-Brabant eerste vier maanden 2017 
 

Ook dit jaar ontvangt u bij de eerste bestuursrapportage van Regio West-Brabant een bijlage met 

hoogtepunten. In de bestuursrapportage wordt alleen op afwijkingen van de begroting 

gerapporteerd. Er zijn veel meer ontwikkelingen en resultaten die het vermelden waard zijn. In 

deze nieuwsbrief leest u de hoogtepunten binnen de programma's die in de eerste vier maanden 

van 2017 plaatsvonden of zijn voorbereid.  

 

 Algemeen 

 

 

 

Afscheid van Mart Dircks 

Op 23 februari nam Regio West-Brabant afscheid van Mart Dircks. De directeur-secretaris waarmee 

RWB haar start gemaakt heeft. Een start waarbij een flink aantal afzonderlijke regionale partijen in 

RWB ondergebracht zijn. Naast een efficiencykorting van 10% moest een bezuinigingstaakstelling van 

3 x 3 % het hoofd geboden worden.  

Zowel de integratie van de verschillende onderdelen als de financiële huishouding zijn op orde. En 

pas geleden heeft het algemeen bestuur de richting voor de doorontwikkeling van RWB vastgesteld. 

Uit de vele mooie woorden van de aanwezigen tijdens zijn afscheidsreceptie in de Vincent van 

Goghkerk in Etten-Leur, bleek eens te meer de waardering voor zijn inzet en de behaalde resultaten. 

 

 
 

 

Raadsleden bijgepraat over actuele ontwikkelingen 

West-Brabant is verkozen tot Logistieke Hotspot nummer 1 van Nederland! Tot mei 2018 mag West-

Brabant deze titel dragen. Als het aan de betrokken partijen ligt, geeft de regio die positie voorlopig 

niet uit handen. Maar hoe wordt dat aangepakt?  

Daar werden de raadsleden over bijgepraat tijdens een raadsledenbijeenkomst over de topsector 

Logistiek op woensdagavond 17 mei. Ook zijn de raadsleden geïnformeerd over de ontwikkelingen bij 

RWB. We waren te gast bij CCT Moerdijk.  

Raadsleden waren enthousiast:  

Bijlage 2  
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“Goed dat er focus en structuur komt in de taken van Regio West-Brabant.” 

“Nuttige avond, de ontwikkelingen zijn een stuk duidelijker geworden.”  

“De combinatie van een inhoudelijk onderwerp met de financiële verantwoording door RWB was een 

goede opzet. Zeker voor herhaling vatbaar!” 

 

 
 

 

Doorontwikkeling RWB 

Na een voorbereidingstraject van 

ruim een jaar, presenteerden 

bestuurlijk trekkers Paul Depla en 

Steven Adriaansen hun voorstellen 

tijdens een netwerkbijeenkomst in 

februari aan de colleges van B & W. 

Op 23 maart ging het algemeen 

bestuur akkoord met de voorstellen. 

Behoud/groei van werkgelegenheid 

en dus versterking van het 

economisch vestigingsklimaat staan 

voortaan centraal. Vanuit vier pijlers 

(economische zaken, 

arbeidsmarktbeleid, mobiliteit en 

ruimtelijke ontwikkeling) gaan bestuurders en ambtenaren met deze regionale opgaven aan de slag.   

Om de afstemming tussen de vier pijlers te versterken zijn de voorzitters van de betreffende 

portefeuillehoudersoverleggen toegevoegd aan het DB. Dit “DB-plus” bespreekt de inhoudelijke 

economisch gerelateerde onderwerpen. De nieuwe colleges van B & W beslissen medio 2018 of er in 

het verband van RWB nog andere onderwerpen opgepakt moeten worden.  

 

 

 

 

Economie 
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Afsprakenkader Bedrijventerreinen  

De eerste maanden van dit jaar is hard gewerkt aan het Afsprakenkader Bedrijventerreinen West-

Brabant 2016-2026. Dit is tijdens de Ontwikkeldag op 21 juni vastgesteld. Op basis van de nieuwe 

provinciale prognoses is afgesproken dat we ook in de regio West-Brabant willen komen tot een 

toekomstbestendig regionaal afsprakenkader voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Met het 

nu vastgestelde afsprakenkader heeft de regio een forse stap gezet naar het komen tot meer 

evenwicht op de bedrijventerreinenmarkt. 

 

Convenant Kantoren 

Om aan de slag te willen en kunnen gaan met de leegstand op de kantorenmarkt heeft de regio 

West-Brabant met de provincie afgesproken dat ze een regionale kantorennota op zou stellen met 

daarin afspraken over planning en programmering. Deze nota is in 2015 opgeleverd. Om regionale 

afspraken hierover vast te leggen is tijdens de regionale ontwikkeldag Ruimte en Mobiliteit West-

Brabant op 21 juni het Convenant Kantorenbeleid West-Brabant vastgesteld. Hierin onderschrijven 

alle gemeenten de noodzaak om overaanbod en leegstand aan te pakken en terughoudend te zullen 

zijn bij het toevoegen van nieuwe kantoorruimte.  

 

 

Mobiliteit  

 

Adviesaanvraag NS-dienstregeling 2018  

Vanuit de regio is er een gezamenlijke reactie 

uitgebracht richting NS op de Adviesaanvraag NS 

dienstregeling 2018. Ook is de reactie onderdeel 

van de provinciale inbreng geweest in het 

Landsdelig overleg  met het ministerie van I&M. De 

onzekerheden over de internationale 

treinverbindingen tussen West-Brabant en België zijn in de reactie nadrukkelijk aangekaart. 

Inmiddels blijkt dat de start van de IC Plus via Breda naar België weer is uitgesteld.  

De NS houdt in de nieuwe dienstregeling voorlopig de optie om via Roosendaal te blijven rijden open. 

Daarnaast blijft er aandacht voor een internationale trein via Roosendaal naar Antwerpen, als de IC 

Plus via Breda gaat rijden. Hierover zijn al meerdere malen op Rijksniveau afspraken gemaakt. Tot nu 

toe is hier echter nog geen absolute zekerheid over.  Ook in het bestuurlijk overleg tussen regio 

Drechtsteden en RWB van 8 juni is aandacht gevraagd voor diverse onderlinge infrastructurele 

speerpunten.  

 

Ontwikkeldag Ruimte en Mobiliteit 21 juni 

Provincie en regio organiseerden samen voor de bestuurders Ruimte en Mobiliteit deze 

Ontwikkeldag. Deze stond vooral in het teken van het integraal vertalen van visies en ambities op 

ruimtelijk en mobiliteitsgebied naar gezamenlijke afspraken en een agenda. Aan deze agenda 

worden de benodigde budgetten gekoppeld om  de afspraken ook te kunnen realiseren.  

De dag had in eerste instantie ook een experimenteel karakter om de integraliteit tussen ruimte en 

mobiliteit te verkennen in de vorm van verschillende werkateliers. Aan het eind van de dag is 

gesproken over het vervolg. Het verslag volgt binnenkort. 
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Knelpuntenanalyse Verkeersmonitor 

De regio West-Brabant werkt al geruime tijd met de Verkeersmonitor. Een handig instrument om het 

verkeersbeeld van het autosnelwegennet in onze regio te monitoren en knelpunten op te sporen. 

Drie hardnekkige knelpunten zijn uit de analyse naar voren gekomen, te weten knooppunten 

Markiezaat (A4/A58), Zoomland( A4/A58) en Klaverpolder (A16/A17)-Zonzeel (A16/A59). De aanpak  

wordt momenteel in samenwerking met de provincie en Rijkswaterstaat (RWS) in een 

projectopdracht gegoten. Doel is quick wins op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid te 

realiseren. Hiervoor is al medewerking vanuit RWS toegezegd. De provincie Brabant bevestigde haar 

bijdrage aan de samenwerking tijdens de Ontwikkeldag Ruimte en Mobiliteit  op 21 juni. 

 

Ecologie 

 

 

Benchmark Afval 

In het eerste kwartaal van 2017 is de tweejaarlijkse Afvalbenchmark 2016 uitgevoerd. De benchmark 

is gepresenteerd tijdens het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid. Het doel van de vergelijking 

is om richtinggevende adviezen te geven met betrekking tot het toekomstige gemeentelijke 

afvalbeleid. Dit jaar zijn ook de ontwikkelingen en maatregelen die gemeenten hebben getroffen of 

waartoe een besluit is genomen van alle gemeenten opgenomen. Grote verschillen tussen 

gemeenten hebben te maken met  voorzieningenniveau, afrekensysteem en het betrekken van 

inwoners. Omgekeerd inzamelen is een onderwerp dat in veel gemeenten speelt of gaat spelen. Dit 

betekent dat restafval niet meer aan huis wordt opgehaald, maar door de bewoner naar een 

ondergrondse voorziening wordt gebracht. Gescheiden afvalstromen worden juist meer thuis 

opgehaald. 

 

 
Regionale Energiestrategie West-Brabant (RES WB) 
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Pilotstudie 

Met dank aan de pilotstatus van 

de VNG en daarmee gepaard 

gaande extra financiële 

middelen, kennis en intensieve 

samenwerking met de Green 

Deal partners worden stevige 

stappen gezet om rond de zomer 

jaar van 2017 een regionale 

energiestrategie voor West-

Brabant te hebben. Nadat er 

eerst is ingezet op het goed 

uitlijnen van de organisatie en 

het raamwerk waarbinnen de 

RES WB vorm moet krijgen, is vanaf begin 2017 de focus komen te liggen op het creëren van inhoud 

en het vergaren van draagvlak bij alle betrokken partijen.  De inhoudelijke afronding vond plaats in 

de regiegroep eind juni.   

 

 

Ruimte- en Energieateliers 

Welke impact heeft de energietransitie op ons landschap, de 

bestaande (energie) infrastructuur, de economie/werkgelegenheid 

en hoe hangt dat met elkaar samen? Om deze vragen te 

beantwoorden, werden Ruimte & Energie Ateliers georganiseerd 

in de regio. Op 18 januari heeft de Kick-off plaatsgevonden. 

Daarna volgden vier verdiepende themasessies:  zon, wind, 

biomassa en duurzame warmte. Op 5 april vond het slotatelier 

plaats. 

 

De transitieopgave 

De opgave die we met elkaar in West-Brabant in te vullen hebben, 

is erg groot. We hebben het ten eerste over de omvang van de 

energietransitie zelf. Wanneer we maximaal inzetten op energiebesparing, dan levert dat 28 PJ op. In 

2050 moet er dan nog altijd 95 PJ  in de regio duurzaam worden opgewekt.  Voor een goed gevoel 

voor maat en schaal: 1 PJ (Petajoule) staat ongeveer gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 

de gemeente Etten-Leur met ruim 42.000 inwoners. Om jaarlijks 1 PJ elektriciteit te produceren, zijn 

ongeveer 35 windturbines van 3 MW nodig, of 250 hectare aan zonnevelden. En we hebben ten 

tweede over het werken aan een nieuw bewustzijn. Wat moeten we in gang zetten om ervoor te 

zorgen dat alle gebruikers en inwoners van West-Brabant gaan meedoen aan de energietransitie. 

Want zonder hun hulp zullen we de transitie niet kunnen waarmaken. 
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Regionaal Energieloket 

Sinds 10 oktober is het regionaal Energieloket online. Woningeigenaren kunnen hier terecht met 

vragen over verduurzaming van hun woning, maar ook offertes aanvragen en subsidies aanvragen. 

Met de livegang van het regionaal Energieloket voldoen de gemeenten aan de voorwaarden van de 

ondersteuningsmiddelen van de VNG. Financiering van het loket is voor het eerste jaar (tot en met 

31 december 2017) geregeld via de middelen van de VNG. Tot en met maart zijn er ruim 2.700 

unieke bezoekers op de website geweest en hebben bijna 30 woningeigenaren een offerte 

aangevraagd. Op basis van deze resultaten is er ongeveer 21.000 kg CO2 vermeden en is er ongeveer 

€ 31.000 geïnvesteerd in de regionale economie.  

 

Leefbaarheid 

 

Zuid-West 380 kV tracé Oost  

Eind januari overlegden de bestuurlijk trekkers van de samenwerkende gemeenten met 

minister Kamp over het vervolg van de MER-procedure om te komen tot het voorgenomen 

voorkeurstracé (VVKA). De ministers EZ en I&M willen hierover voor de zomer van 2017 een besluit 

nemen. Tegelijkertijd werden met alle samenwerkende overheden (individuele) gesprekken gevoerd 

om te komen tot een breed gedragen gezamenlijk standpunt. Eind maart leverde Tennet  de 

Integrale EffectenAnalyse (IEA) op. Deze analyse geeft een beeld van de effecten van de verschillen-

de tracés en varianten. Minister Kamp  heeft de overheden gevraagd hem voor 1 juni integraal te 

adviseren over de tracés en varianten voor het tracégedeelte tussen Rilland en Tilburg.   

 

Meest gedragen tracé 

Het advies aan de minister is  op 1 juni aan de minister overhandigd. Belangrijk in het advies van de 

samenwerkende overheden en daarmee integraal onderdeel van het meest gedragen tracé, is het 

invulling geven aan een drietal specifieke onderdelen om de leefomgeving en de ruimtelijke kwaliteit 

in het gebied niet verder aan te tasten en zo nodig te verbeteren.  

 

 
 

Ondanks  bovenmatige inspanningen die bij het Programmabureau RWB zijn gedaan om te komen 

tot het indienen van het meest gedragen Tracé 380 kV zijn alle andere projecten en programma’s 

niet vertraagd. Dit vanwege beschikbaarheid van extra middelen van de deelnemende overheden 

380 kV waardoor bij andere opgaven extra ondersteuning  kon worden ingehuurd. 
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Debatmiddag ‘Doorbreken stagnatie woningbouw West-Brabant’ groot succes!  

Op 16 maart gingen ongeveer vijftig bestuurders en diverse marktpartijen met elkaar in debat over 

kansen en dilemma’s, het doorbreken van de stagnatie en de veranderende verantwoordelijkheden.  

Belangrijkste vraag: waarom blijft de  nieuwbouw achter terwijl de vraag naar woningen juist fors 

toeneemt? Voorzitter Petra Lepolder stelde verheugd vast dat deze goede opkomst ervan getuigt dat 

velen nu doordrongen zijn dat een versnelling in de bouw nodig is om snel en voldoende in te kunnen 

spelen op de woningbehoefte. 

 

 
 

Doorstart project handhaving en verbreding van project arbeidsmigranten vanwege het grote 

belang voor economische ontwikkeling van de regio  

Begin maart startten acht West-Brabantse gemeenten met  controles van de huisvestingslocaties van 

arbeidsmigranten. Gekeken wordt naar veilige en legale huisvesting. Controles worden uitgevoerd in 

reguliere woningen, op bedrijfsterreinen en recreatieparken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan 

fraude, uitkeringen en salariëring. Begin 2018 wordt het eindrapport van dit vervolgproject verwacht.  

 

Leegstand en Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s)  

Op 2 mei organiseerde RWB samen met de provinciale adviseur leegstand West-Brabant een 

ambtelijke brainstormbijeenkomst over Leegstand. Het ging hierbij over de leegstand en de 

bewustwording hiervan. Het betreft kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel, VAB’s en 

monumenten/monumentale complexen en maatschappelijk vastgoed. Daarbij is gezocht naar kansen 

voor transformatie van de leegstaande gebouwen.  

 De deelnemers zien de noodzaak van een goede monitoring. Daar zijn voorbeelden van in de 

regio, die gedeeld kunnen worden.  

 Ze concluderen dat er geen generieke oplossingen zijn, maar dat het altijd maatwerk is om 

een oplossing voor de leegstand te vinden.  

 De rol van de regio hierbij is volgens de deelnemers het organiseren van kennisdeling, 

monitoring en het onder de aandacht brengen van goede voorbeelden.  

 Om leegstand ‘tastbaar’ te maken wordt gezocht naar mogelijkheden om een 

(bestuurlijk/ambtelijk) werkbezoek te organiseren, waarbij twee gemeenten zich 

presenteren over de leegstand en het maatwerk daarbij in hun gemeente.   

 

Tijdens de Ontwikkeldag op 21 juni zijn hier afspraken over gemaakt. Het verslag volgt! 
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Zorg, Welzijn, Onderwijs 

In de eerste vier maanden is de aandacht vooral uitgegaan naar vier onderwerpen. 

 

Ouderenzorg 

Vanuit de twee West-Brabantse medische samenwerkingsverbanden, georganiseerd rondom de 

ziekenhuizen Bravis en Amphia, zijn of worden projecten opgestart om problematiek bij ouderen in 

een vroeg stadium te signaleren. Huisartsen, specialisten ouderenzorg en wijkverpleegkundigen 

trekken daarbij, meer dan voorheen, samen op. Samenwerking met gemeenten is ook  erg belangrijk. 

De wijkteams hebben immers ook veel kennis over de wijk en hun bewoners. Verder is het zaak om 

te voorkomen dat dure medische zorg ingezet wordt, waar niet-medische ondersteuning effectief is. 

Denk aan eenzaamheidsproblematiek. Binnen ZWO worden dergelijke initiatieven van het medisch 

domein besproken. Er worden afspraken gemaakt over bestuurlijke aanhaking bij deze samen-

werkingsverbanden, om ervoor te zorgen dat het sociaal domein goed en tijdig betrokken wordt. 

 

Verbetering communicatielijnen gemeenten en huisartsen 

De communicatie en samenwerking tussen gemeenten en huisartsen kan beter. Beide willen daaraan 

werken. Voor huisartsen is het vaak niet duidelijk bij wie ze in de gemeentelijke organisatie (of 

samenwerkingsverbanden) hun vragen kunnen stellen. Andersom zijn huisartsen erg divers 

georganiseerd waardoor het ook voor gemeenten niet helder is waar ze terecht kunnen. Een 

werkgroep van huisartsen(organisaties), gemeenten en RWB denkt na over de manier waarop de 

communicatielijnen verbeterd kunnen worden. Voor de zomer vindt een creatieve sessie plaats met 

huisartsen, bestuurders, beleidsmedewerkers en uitvoerders met diverse aandachtsgebieden. Daar 

moet de concrete informatiebehoefte op tafel komen. En bedacht worden hoe daar in te voorzien is.  

 

Sociale Veerkracht 

Eind maart werden de portefeuillehouders ZWO 

bijgepraat over de Sociale Veerkracht in West-

Brabant. West-Brabant scoort in vergelijking met 

andere regio’s wat minder qua “Sociale 

veerkracht” (het vermogen van mensen om zelf, 

of met behulp van hun sociale netwerk en de 

beschikbare hulpbronnen, om te gaan met 

veranderingen). Uit onderzoek blijkt dat het 

vertrouwen in overheden, politiek lager is. De 

midsizesteden zijn in heel Brabant aandachts-

gebied. GS heeft het uitvoeringsprogramma Sociale Veerkracht vastgesteld. Initiatieven van burgers, 

maatschappelijke organisaties of gemeenten kunnen op maat ondersteuning krijgen in de vorm van 

procesbegeleiding, communicatietools, kennis en denkkracht van universiteiten en andere kennis-

instituten. Voorwaarde is dat het initiatieven zijn die maatschappelijk effect hebben/beogen, er 

“energie” aanwezig is, er een ondersteuningsvraag ligt en de betrokkenen de bereidheid hebben om 

ervaringen te delen. De provincie wil zo tot een Brabantbreed lerend netwerk komen. In RWB-

verband is een bestuurlijke klankbordgroep actief van wethouders die zelf initiatieven ophalen of 

opzetten, maar die ook medebestuurders enthousiasmeren. De portefeuillehouders sport buigen 

zich over de vraag hoe sport kan bijgedragen aan versterken van de sociale veerkracht.  
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Ernstige psychische aandoeningen (EPA) 

Nederland telt ongeveer 280.000 mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA).  

Op 12 april sprak het Zorgplatform West-Brabant onder leiding van Miriam Haagh (wethouder Breda) 

over “Samenwerken in de wijken met en voor mensen met een ernstige psychische aandoening”.  

Ervaringsdeskundigen vertelden openhartig over hun psychische problematiek, de manier waarop 

die hun leven beïnvloed heeft, de ervaren knelpunten in de zorg en ondersteuning. Dankzij het 

overleg met gemeenten is het besef gekomen dat er echt een samenspel moet zijn tussen medisch 

en sociaal domein om tot goede oplossingen voor burgers, verzekerden, cliënten te komen, aldus 

zorgverzekeraar CZ.  De wethouders Patrick van Lunteren (Breda) en Yvonne Kammeijer (Bergen op 

Zoom) zijn bestuurlijk trekkers van de doordecentralisatie van beschermd wonen. Per 2020 worden 

alle gemeenten hier individueel verantwoordelijk voor.  In dat traject zullen de opbrengsten van de 

door RWB gefaciliteerde GGz-werkgroep en van het platformoverleg een plaats krijgen.  

 

Uitvoeringsgerichte samenwerking  

 

Kleinschalig Collectief Vervoer 

 

Klant waardeert Deeltaxi West-Brabant met 7,9 

In het eerste kwartaal van 2017 zijn de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek 2016 

bekend geworden. De resultaten sluiten goed aan bij de bestuurlijke lijn die in 2015 bij de 

aanbesteding van het vervoerscontract is uitgezet: handhaving van de goede en constante 

uitvoeringskwaliteit van deeltaxi, (liefst) tegen een goedkoper tarief. 

 

De waardering van de systeemmogelijkheden is licht toegenomen; kennelijk wegen de plussen in 

2016 (klanten zijn gemiddeld minder gaan betalen) zwaarder dan de minnen (o.a. inperking 

operationele uren). De tevredenheid over PZN schommelt al jaren rond 7,8 en de tevredenheid over 

de uitvoering door de taxibedrijven is met een 7,9 op peil gebleven.  

 

Rapportcijfers voor de 

mogelijkheden en uitvoering 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Waardering systeemmogelijkheden   7,7 7,8 7,8 7,8 7,9 

Waardering uitvoering PZN   7,8 7,9 7,8 7,9 7,8 

Uitvoering door taxibedrijven   7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

       
In de eerste vier maanden in 2017 pakten mensen met een beperking wat vaker deeltaxi dan in 2016. 

Andere gebruikers stapten fors minder keren (-35%) in dit collectief vervoerssysteem. Dat komt 

doordat de betaler van dit vervoer, de provincie Noord-Brabant, de mogelijkheden om met deeltaxi 

te reizen heeft ingeperkt. Als er een goed OV-alternatief is in de vorm van buurt-,stads- of streekbus 

of trein, aanwezig is, is deeltaxi alleen tegen betaling van een hoog tarief mogelijk. 

 

West-Brabant is koploper “mentale toegankelijkheid” openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer in de regio West-Brabant is de afgelopen jaren voor veel mensen beter 

bruikbaar geworden. Bushalten en bussen zijn goed toegankelijk voor degenen die wat moeilijker ter 

been zijn of te maken hebben met een visuele of auditieve beperking. Regio West-Brabant (i.c. de 
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bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer) “verleidt” mensen om gebruik te maken van het 

openbaar vervoer. West-Brabant loopt landelijk voorop met deze acties. Andere regio’s nemen er 

een voorbeeld aan. 

 

In 2017 is € 350.000,- beschikbaar voor gemeenten die lokale projecten 

organiseren. Zoals een ov-opstapdag waarbij ouderen het nuttige 

(leren en ervaren van het reizen per ov) verenigen met aangenaam 

vermaak. Daarnaast investeert RWB/KCV € 275.000,- in regionale 

projecten. Speerpunt is het speciaal onderwijs, waarbij richting scholen, 

ouders en leerlingen de voordelen en mogelijkheden van zelfstandig 

reizen worden uitgevent. In het eerste kwartaal zijn opnieuw in 

opdracht van KCV een aantal vrijwilligers geschoold die op lokaal 

niveau de rol van mobiliteitsconsulent vervullen. Zij maken mensen 

wegwijs in het ov, bijvoorbeeld door samen een OV-chipkaart aan te 

vragen (met kortingsmogelijkheden) en een proefrit te maken. 

 

 

GGA West-Brabant 

 

Regionaal uitvoeringsprogramma 2017 GGA West-Brabant 

Dit jaar worden de mobiliteitsprojecten uitgevoerd die onderdeel uitmaken van het GGA 

(GebiedsGerichte Aanpak) uitvoeringsprogramma 2017. Vorig jaar november gingen de wethouders 

mobiliteit in de regio en de Provincie Noord-Brabant akkoord met dit uitvoeringsprogramma. 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant nam dit besluit in het eerste kwartaal van 

2017 ongewijzigd over. Het is een programma van in totaal 56 projecten waarin infrastructurele 

projecten en gedragsbeïnvloedende maatregelen zijn opgenomen. De projecten dragen bij aan de 

verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de gemeenten/ regio en komen met behulp 

van cofinanciering tot stand. Voor 2017 ligt het accent bij de maatregelen die het gedrag beïnvloeden 

op ‘clean in het verkeer’.  

 

Regioarcheologie 

 

Vergunning-Toezicht-Handhaving-samenwerking archeologie en cultuurhistorie: erfgoedconvenant 

Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met het opzetten van een deskundigenpoule op de 

vakgebieden archeologie en cultuurhistorie. De poule is bedoeld om gemeenten inhoudelijk bij te 

staan bij (ruimtelijke)plannen waar voor archeologie en/of cultuurhistorie de deskundigheid 

ontbreekt. Zo is kennis en kunde binnen alle regiogemeenten geborgd.  

De leden van de deskundigenpoule blijven gewoon werkzaam in hun huidige rol bij hun gemeente, 

het Programmabureau RWB of het Monumentenhuis Brabant. Deze samenwerking wordt 

bekrachtigd door een erfgoedconvenant. Het erfgoedconvenant gaat een pilot van een jaar 

tegemoet. Volgend jaar volgt van juli tot december een evaluatie. Momenteel wordt gewerkt aan het 

praktisch opzetten van de samenwerking.  
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Zonder boer geen voer 

Tot Pinksteren stond staat de rondreizende archeologische/agrarische tentoonstelling ‘Zonder boer 

geen voer: 5000 jaar voedselproductie’ in Tuincentrum Kolbach te Rijswijk (gemeente Woudrichem). 

Vrijdag 21 april is de tentoonstelling  feestelijk geopend. Tussen Pasen en Pinksteren waren er 

verschillende activiteiten voor jong en oud.  Na Pinksteren verhuist de tentoonstelling naar het 

Biesboschcentrum Drimmelen. Ook hier staan verschillende uitjes op het programma, zoals fiets- en 

wandeltochten en boottochten met de Boswachter. 

http://www.zonderboergeenvoer.nl/ en https://www.facebook.com/zonderboergeenvoer/ 

 

 
 

Routebureau 

Vervanging informatiepanelen fietsroutenetwerk 

Er is afgelopen maanden hard gewerkt aan de verbetering van het fietsnetwerk in West-Brabant. De 

borden met de teksten "centrum" en "richting fietsnetwerk" zijn vervangen door extra knooppunten, 

om de fietsers nog beter door het Brabantse land te laten fietsen. In navolging van deze 

werkzaamheden worden momenteel ook alle fietspanelen vervangen en voorzien van een actueel 

kaartbeeld. In West-Brabant zijn na de werkzaamheden van afgelopen najaar alle informatiepanelen 

al voorzien van tijdelijke stickers met daarop het nieuwe netwerk waardoor de hinder tot het 

minimale is beperkt.  Het vervangen van alle informatiepanelen staat gepland in de periode van mei 

t/m juli. Daarna wordt het verbeterde fietsnetwerk op een leuke wijze geopend en kenbaar gemaakt 

aan het grote publiek. 

 

Hoge waardering voor Routes in Brabant 

Uit onderzoek in opdracht van Routebureau Brabant blijkt dat de fiets-, mountainbike (mtb)-, 

wandel-, ruiter- en vaarroutes in Noord-Brabant een zeer hoge waardering krijgen van gebruikers. 

Bovendien blijkt dat de bestedingen tijdens een Routeactiviteit in Noord-Brabant zijn toegenomen, 

terwijl landelijk juist een daling te zien was. Een wandeling in Brabant wordt beoordeeld met maar 

liefst een 7,7 en een fietstocht in Noord-Brabant krijgt zelfs een 8,1! Noord-Brabant scoort bovendien 

goed met een 2e plek als mountainbikeprovincie en een 3e plek als ruiter-, fiets- en wandelprovincie. 

Ook nemen de bestedingen per activiteit nemen toe, terwijl deze landelijk juist minder hard zijn 

gegroeid of zelfs zijn afgenomen. Daarnaast is er een duidelijk groei in vakanties waarin gefietst 

(+12%) of gewandeld (+13%) wordt. Bovendien bezoeken meer mensen buiten Noord-Brabant onze 

prachtige provincie voor een fiets- of wandelactiviteit. In twee jaar leidde dit tot 950.000 (+31%) 

meer wandelingen en 800.000 extra fietstochten (+89%) door niet-Brabanders.  

http://www.zonderboergeenvoer.nl/
https://www.facebook.com/zonderboergeenvoer/


Bijlage 3 Uit te keren bedragen

JRR 2016 O&O TOTAAL

Aalburg 3.274,92€              6.756,91€            10.031,83€          

Alphen-Chaam 2.492,74€              5.143,09€            7.635,83€            

Baarle-Nassau 1.660,57€              3.426,13€            5.086,70€            

Bergen op Zoom 16.637,59€            34.327,16€          50.964,75€          

Breda 45.617,54€            94.119,45€          139.737,00€        

Drimmelen 6.735,46€              13.896,81€          20.632,27€          

Etten-Leur 10.758,66€            22.197,58€          32.956,24€          

Geertruidenberg 5.433,08€              11.209,69€          16.642,78€          

Halderberge 7.417,68€              15.304,37€          22.722,04€          

Moerdijk 9.233,98€              19.051,82€          28.285,79€          

Oosterhout 13.568,39€            27.994,69€          41.563,08€          

Roosendaal 19.331,02€            39.884,33€          59.215,35€          

Rucphen 5.595,35€              11.544,48€          17.139,83€          

Steenbergen 5.897,02€              12.166,90€          18.063,91€          

Tholen 3.192,66€              13.174,37€          16.367,03€          

Werkendam 6.663,12€              13.747,55€          20.410,68€          

Woensdrecht 5.446,14€              11.236,64€          16.682,79€          

Woudrichem 3.646,67€              7.523,92€            11.170,59€          

Zundert 5.397,41€              11.136,10€          16.533,52€          

TOTAAL 178.000,00€          373.842,00€        551.842,00€        

UIT TE KEREN AAN DEELNEMERS
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