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Aan de Raad, 

Tijdens de raadsvergadering in juni 2016 werd de begroting van de Regio West Brabant behandeld. Als 
onderdeel van deze begroting was de verhoogde bijdrage van Rewin voor 2017. Gezien de vragen vanuit 
de raad heeft wethouder Vos de toezegging gedaan om voor het einde van het jaar u te informeren over 
de (extra) uitvoeringstaken hiervoor Rewin gaat doen en wat dit betekend voor Steenbergen. Met deze 
raadsmededeling voorziet wethouder Vos aan deze toezegging. 
Het bevorderen van de regionale werkgelegenheid en het versterken van de sociaal economische 
structuur is het doel en de missie van Rewin en al 30 jaar onveranderd. Zoals in het productplan 
omschreven acht Rewin noodzakelijk om de komende jaren meer middelen in te zetten op de twee 
bestaande onderdelen en één nieuw onderdeel: Nieuwe vestigers, business Development en het nieuwe 
thema kansrijk MKB. Voor nieuwe vestigers is meer inzet gewenst voor het ontwikkelen en uitvoeren van 
een gedragen acquisitiestrategie. Het business Development (BD) is erop gericht de topsectoren in de 
regio te ondersteunen en helpen te floreren. Tot voorkort was de BD op drie sectoren gefocust, namelijk 
Logistiek, Maintenance en Biobased. Na een economische studie in de regio is een vierde topsector 
Agrofood bij deze focusgroep toegevoegd. Het onderdeel kansrijk MKB maakt zich sterk voor de kansrijke 
MKB-ers in de regio die buiten de scoop van het onderdeel Business Development vallen maar wel 
degelijk de aandacht verdienen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Om een structuur neer te zetten, te 
peilen wat er speelt bij MKB-ers en te verbinden met de juiste partners vereist extra inzet. 

Deze beschreven krachtige inzet in en voor de regio heeft ook effect op de gemeente Steenbergen maar 
wat biedt het ons specifiek? Een greep uit de uitvoering die u mag verwachten is kort en bondig 
omschreven: 
» Als acquisitiepartner en business developer werkt Rewin samen met Cosun aan de ontwikkeling en 

invulling van het bedrijventerrein Nieuw Prinsenland; 
« Het ontwikkelen van het eco systeem rondom de biobased economy en de agrofood topsectoren in 

de regio zorgt ervoor dat onze toplocatie, het AFC Nieuw Prinsenland hiervan profiteert. Zo is 
bijvoorbeeld de samenwerking van Cosun en Sabic versterkt na inzet van Rewin; 

» Ook wij huisvesten kansrijke MKB-ers binnen onze gemeente die gebruik kunnen maken van het 
netwerk en expertise van REWIN; 



» Rewin werkt mee en helpt bij het acquireren van nieuwe vestigers op het bedrijven Reinierpark te 
Steenbergen; 

» Rewin ondersteunt en adviseert bedrijven bij het grijpen van groeikansen en -ontwikkelingen. 

We hopen u met deze raadsmededeling u meer inzicht te hebben gegeven over de (extra) 
uitvoeringstaken Rewin heeft in 2017 en ver 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, 

M.J.P RA n Belt, MBA 
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