Aan het dagelijks Bestuur van de Regio West Brabant.
Postbus 503
4670 AM Etten Leur
CC;
Aan de raden en colleges van de 19 gemeenten in de RWB.

Bergen op Zoom, 23 februari 2018

Betreft: 900 mio Rijksgelden kabinet Rutte 3 voor de regio’s

Geachte bestuur,
Met het onderstaande citaat uit de media in de afgelopen week:
“Daarmee wordt het fonds ook toegankelijk voor plannen die bijdragen aan leefbaarheid, sociale
infrastructuur, voorzieningen, bereikbaarheid, woningmarkt, onderwijs, arbeids- en woningmarkt,
economische structuurversterking, klimaat, natuur en landbouw. Voorstellen moeten passen bij het regionaal
DNA, een regio-overstijgend effect hebben, liefst meervoudige knelpunten aanpakken, de regio moet zelf
minimaal 50% financieren (eventueel met EU-fondsen of Invest-NL als cofinancier), en er moeten duurzame
regionale samenwerkingsverbanden zijn voor coördinatie en uitvoering. Met het geld worden geen gaten
gestopt in budgetten uit reguliere financiering.”,
roept de VVD fractie in Bergen op Zoom de RWB op om vaart te maken met het indienen van een massief
plan voor West-Brabant om aanspraak te maken op een deel van de bijna 1 miljard Euro die het Kabinet
Rutte ||| heeft uitgetrokken om de regio’s te versterken. Op dit fonds zijn inmiddels 6 claims toegewezen om
bijvoorbeeld het kernafval van Petten voor 117 miljoen weg te werken. Uiterlijk in mei 2018 moeten plannen
zijn ingediend om aanspraak te maken op deze gelden. Het kabinet streeft naar spreiding van deze fondsen
over het land.

Er moet sprake zijn van cofinanciering voor eenzelfde bedrag. Dat zit wel snor. We steken als regio veel
eigen geld en provinciegelden in het vitaal houden van de west-Brabantse regio.
Juist nu zou RWB haar meerwaarde kunnen bewijzen door vooraan in de rij te staan. In alle 19 gemeenten
liggen ambities op het punt van de infrastructuur, veiligheid, krimp, watermanagement, vestigingsklimaat,
grensoverstijgende aansluitingen, toerisme en stedelijke vernieuwing om maar wat te noemen. De A4 A58
knelpunten, het vrachtwagenparkeren, Waterpoort, de waterkwaliteit Binnenschelde en het Zoommeer zijn
voorbeelden waar deze gelden van nut zouden kunnen zijn.
Alle inwoners van de 19 gemeenten betalen per persoon een paar euro aan de RWB. Ook de inwoners van
Bergen op Zoom.
Als deze euro’s en al het geld van de provincie als cofinanciering mogen meetellen komt er geld van het
Kabinet Rutte 3, de Regionale ambities in te koppen.

Wij hebben de volgende concrete vragen :
1 is deze rijksregeling u bekend
2 op welke wijze staat dit op de agenda van de RWB
3 welke stappen heeft de RWB al ondernomen om aanspraak te maken op deze rijksgelden
4 welke co-financieringsmiddelen zijn in beeld om te voldoen aan de voorwaarden die de regeling stelt.
5 heeft de RWB al ingespeeld op het verwerven van deze rijksgelden
6 hoe verhoudt dit onderwerp zich tot de lokale en Provinciale financieringen en de Regionale westBrabantse RWB agenda.
7 hoe verhoudt zich dit tot het Economisch structuurversterkings programma van het Kabinet na de sluiting
van Philip Morris en Philips in Roosendaal en andere programma’s
Wij zouden het waarderen als u op zeer korte termijn helderheid kan verschaffen op deze brief en hopen dat
het lukt om voor onze regio aanspraak te kunnen maken op de Regiogelden van het Kabinet Rutte 3.

Met vriendelijke groet,

Gertjan Huismans
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VVD Bergen op Zoom
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