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Uw kenmerk: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Datum: 11 april 2018 

Ons kenmerk: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Contactpersoon: Albert Reijlink 

Onderwerp: Beantwoording vragen VVD Telefoon: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Bijlage: 1 E-mail: Albert.reijlink@west-brabant.eu 

 

Geacht college, 

U heeft ons gevraagd om een reactie op de brief van de VVD –fractie uit uw gemeenteraad van  23 

februari 2018 over de € 9  iljoe  Rijksgelde  a  ka i et Rutte  oor de regio’s. Daari  gaf de 

VVD-fractie aan dat de regio West-Brabant snel met een plan moet komen om als West-Brabant 

aa spraak te ake  op ee  deel a  die € 9  miljoen. Deze brief is op 8 maart  in het dagelijks 

bestuur van RWB besproken. Over de uitkomst daarvan berichten wij u graag. 

 

Positie RWB 

Als Regio West-Brabant volgen wij de ontwikkelingen met bijzondere belangstelling en oriënteren wij 

ons op de mogelijkheden om als regio, al dan niet in combinatie met andere partners (andere 

overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties) ook een bod te ontwikkelen om aanspraak 

te maken op het resterend budget. 

 

Resterend budget regio-deal 

Het kabinet heeft  voor de zes opgaven die expliciet in het Regeerakkoord zijn opgenomen inmiddels  

regiodeals gesloten (nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Brainport , Rotterdam Zuid en BES-

eilanden). Vermoedelijk zal er een substantieel bedrag overblijven. Hoe met het resterende budget 

wordt omgegaan, zal minister Schouten namens het kabinet in mei met een brief nader toelichten.  

 

Uit de kamerbrief van 19 februari 2018 van minister Schouten komt naar voren dat vooral 

meervoudige opgaven met een regio-overstijgend effect kans maken op budget. Vandaar dat we ons 

ook orië tere  op sa e  optrekke  et a dere regio’s e /of pro i ie. Hiero er zij  u og gee  
concrete uitspraken te doen. 

 

 

 

Basis voor regio-deal West-Brabant 

Een aantal ontwikkelingen in West-Brabant vormen de basis voor het regionaal bod: 

Bijlage agendapunt 03.7 

DB-vergadering 11 april 2018 



 

 

 

1) Proces doorontwikkeling RWB 

Eén van de acties die is voortgekomen uit de doorontwikkeling RWB is de oprichting van de Economic 

Board West-Brabant (EBWB). De eerste opdracht voor de EBWB is om te komen tot een economisch 

ambitieprogramma West-Brabant. Het eerste resultaat daarvan zal waarschijnlijk begin juni 

gepresenteerd worden. Dit ambitieprogramma werken de verschillende partners uit naar concrete 

acties, projecten en opgaven. 

 

2) Proces Ruimtelijke Economische Actieagenda West- en Midden Brabant (REA) 

In het bestuurlijk overleg Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport met minister Van 

Nieuwenhuizen begin december 2017 is de concept actieagenda REA gepresenteerd. Daar is de 

afspraak gemaakt dat in het volgende BO Mirt in november van dit jaar een meer concrete 

uitwerking klaar is. Daar wordt nu onder leiding van een stuurgroep uit West- en Midden Brabant 

aan gewerkt. 

 

Vervolgstappen 

Naar verwachting kunnen we begin juni het economisch ambitieprogramma van de Economic Board 

West-Brabant presenteren. Zoals in onze gewijzigde gemeenschappelijke regeling staat leggen we die 

ter beoordeling voor aan de colleges. Het is aan de colleges om hun raden hierover te informeren. 

Ieder college bepaalt zelf op welke manier dat gebeurt.  

Dit najaar stellen wij als uitvloeisel van het overheidsdeel van het economisch ambitieprogramma 

een Uitvoeringsprogramma op. Hierbij nemen we de reacties vanuit de raden op het 

ambitieprogramma natuurlijk mee. Het Uitvoeringsprogramma zal als bijlage bij de te wijzigen 

begroting 2019 worden gevoegd. Die wijziging kunnen wij waarschijnlijk in Q3 van dit jaar aan de 

colleges presenteren. Deze wijziging is nodig om dat we dan de financiële doorwerking van de 

Doorontwikkeling RWB kennen. 

 

Cofinancieringsfonds West-Brabant 

Belangrijk wordt wel of we voor onze ambities ook de regionale cofinanciering voor elkaar kunnen 

krijgen. Het  is goed om te lezen dat dit voor de VVD-fractie uit Bergen uit Zoom geen punt is. Toch 

denken wij dat dit niet voor alle raden zo eenvoudig ligt. Brainport Eindhoven heeft recent van het 

ka i et i  hu  regiodeal  €  l  toegezegd gekrege . I  het oorspro kelijke od hadde  zij o  € 
170 mln gevraagd. Zelf zorgden zij dan voor cofinanciering tot een bedrag a  €  l . Het ka i et 
stelt i  haar rief aa  Brai port dat zij er a uit gaa  dat de regio de o t reke de €  l  zal 

ijpasse , o e  op de €  l . Korto : het ka i et raagt dus o  ofi a ieri g a  65 %.  

Cofinanciering is dus uitgangspunt.  

De overheden, gemeenten en provincie zijn  nadrukkelijk in beeld voor deze cofinanciering. Daarvoor 

is een bestuurlijke discussie met de raden nodig . Dan zal ook moeten blijken hoe stevig ook zij in 

willen zetten op de realisering van de ambities van West-Brabant.  



 

 

Het dagelijks bestuur wil die discussie zo snel mogelijk na de zomer met de colleges en raden gaan 

voeren. Dan ligt ook het economisch ambitieprogramma van de Economic Board West-Brabant voor 

beoordeling voor bij uw colleges en raden. Natuurlijk kijken we binnen de opgaven ook naar onze 

partners uit bedrijfsleven en onderwijs de waar het cofinanciering betreft, maar ervaring leert dat 

hierin de overheden primair trekker zijn. 

 

Beantwoording vragen 

We hebben bovenstaande verwerkt in de beantwoording van de vragen. Deze zijn opgenomen in de 

bijlage. 

 

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  

 

Deze brief sturen wij in afschrift aan alle colleges en raden in West-Brabant. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Erik Kiers      Paul Depla 

directeur-secretaris     voorzitter 



 

 

Vragen en antwoorden raadsfractie VVD Bergen op Zoom 

 

1. Is deze rijksregeling u bekend 

Deze regeling is ons bekend. 

 

2. Op welke wijze staat dit op de agenda van de RWB 

Het dagelijks bestuur heeft hier op 8 maart  over gesproken, zoals hierboven is aangegeven. 

 

3. Welke stappen heeft de RWB al ondernomen om aanspraak te maken op deze rijksgelden 

Afgesproken is om de inhoudelijke punten langs de lijn van het economisch actieprogramma van 

de Economic Board West-Bra a t te late  lope . Met de drie O’s erke  e hier aa . Re i  e  
RWB coördineren dit voor West-Brabant. 

 

4. Welke co-financieringsmiddelen zijn in beeld om te voldoen aan de voorwaarden die de regeling 

stelt. 

Behalve investeringsmiddelen die individuele gemeenten gereserveerd hebben, vrijwel geen 

andere. Naast de middelen die de gemeenten voor het werk van RWB en Rewin beschikbaar 

stelle  zal er ee  Cofi a ieri gsfo ds oete  ko e , zoals dat er i  de drie a dere regio’s i  
Brabant al jaren is. Daar storten de gemeenten per inwoner een bedrag tussen 3 en 10 euro per 

jaar in. 

Die discussie zal dus dit jaar met en in uw raden gevoerd moeten worden. We zien het als 

positief dat vanuit de VVD-fractie van Bergen op Zoom cofinanciering niet als groot obstakel 

wordt gezien. 

 

5. Heeft de RWB al ingespeeld op het verwerven van deze rijksgelden 

Zie antwoorden onder 1 tot en met 4 

 

6. Hoe verhoudt dit onderwerp zich tot de lokale en Provinciale financieringen en de Regionale 

West-Brabantse RWB agenda. 

Aan de hand van ons eigen inhoudelijke ambitieprogramma zullen we nagaan hoe we daar 

cofinanciering van gemeenten, RWB, Provinicies, Rijk en EU voor beschikbaar krijgen. 

 

7. Hoe verhoudt zich dit tot het Economisch structuurversterking programma van het Kabinet na de 

sluiting van Philip Morris e  Philips i  Roose daal e  a dere progra a’s. 
Deze progra a’s or e  ook ou ste e . 

 


