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Onderwerp
Economische ambitie West-Brabant

Steenbergen; 16 oktober 2018

Aan de Raad,

Op 3 juli 2018 stuurde de RWB ons de Economische ambitie West-Brabant en het koersdocument toe. Er 
is om een reactie op dit document gevraagd. De reactie van het college, het koersdocument en de 
analyse vindt u als bijlagen toegevoegd aan deze mededeling. De stukken wordt u voor kennisgeving 
aangeboden.

Het college herkent zich in de besluiten van de RWB. Wij zijn verheugd dat met het Koersdocument 
verder invulling wordt gegeven aan de wens om tot focus in de samenwerking te komen. Ook het 
erkennen van de Agrofood in combinatie met Biobased economie als topsector steunen wij. Daarnaast 
zijn de besluiten een bevestiging van eerder ingenomen standpunten en stellen ze voorwaarden om tot 
een succesvolle uitvoering van de ambities te komen. Wij hebben er vertrouwen in dat er een breed 
gedragen uitvoeringsprogramma ontstaat dat bij gaat dragen aan het versterken van het economisch 
vestigingsklimaat van onze regio.

Focus
In april 2016 is het proces van de dóórontwikkeling van de RWB in gang gezet. Toen is de wens geuít om 
meer focus aan te brengen en de regionale samenwerking meer te richten op de onderwerpen die alle 19 
gemeenten raken: de economisch-ruimtelijke opgaven. Dit heeft in mei 2017 geresulteerd in de 
vaststelling van de notitie ‘Samen Sterk voor Werk’ waarin is aangegeven dat de economische ambitie 
(focus op het versterken van het economisch vestigingsklimaat) voor de regio West-Brabant geformuleerd 
dient te worden door een triple helix samenwerking. Eind 2017 is hiertoe de Economie Board West- 
Brabant (EBWB) ingesteld. De EBWB is van start gegaan met als overtuiging dat het stimuleren van een 
krachtige West-Brabantse economie vraagt om een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, de 
kennisinstellingen en de overheid (Triple Helix). De focus van de samenwerking van de 19 gemeenten 
van de Regio West-Brabant (RWB) ligt op het versterken van het economisch vestigingsklimaat om 
daarmee te zorgen voor meer werkgelegenheid. Doelen worden binnen de triple helix samen bepaald en 
samen gerealiseerd.

Analyse prof. Pr. Tordoir
Om de doelen te kunnen bepalen heeft prof. Dr. Tordoir een analyse gemaakt van de economische kracht 
en toekomst van onze regio. Uit deze analyse blijkt dat we - naast de topsectoren Logistiek, Agrofood 8, 
Biobased en Maintenance - een vierde topsector in West-Brabant hebben, nl. ‘zakelijke 
dienstverlening/kenniswerkers’. Tevens heeft Tordoir een sterkte/zwakte analyse gedaan en de kansen 
en bedreigingen van de regio in beeld gebracht. De analyse is als bijlage toegevoegd aan de stukken.
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Koersdocument
In de Economie Board is op basis van deze analyse een strategie verkend en besproken. Deze is 
vastgelegd in bijgevoegd het koersdocument. Het koersdocument is daarmee triple helix tot stand 
gekomen (het overheidsdeel is door de RWB ingebracht). Het strategisch beraad (DB) van de RWB heeft 
zich een mening gevormd over het Koersdocument. De vraag ligt nu voor of ons college zich herkend in 
deze mening.
In de nabije regio zijn de topsectoren goed vertegenwoordigd. Logistiek in Roosendaal. Biobased in 
Bergen op Zoom en Maintenance in Woensdrecht. Het toevoegen van Agrofood als topsector in 
verbinding met Biobased is een wijziging waarin wij ons herkennen. Agrofood is wat ons betreft een 
terechte topsector die binnen de economie van onze gemeente een belangrijke plaats vervult.

De volgende stap is dat de regio verder gaat met de uitwerking van de uitvoeringsprogramma’s op basis 
van deze ambitie. Dit zal meer zicht moeten geven wat de koers exact in zal houden qua acties en 
projecten. In 2019 zal u als gemeenteraad te zijner tijd op de hoogte worden gebracht van de Ínhoud van 
deze programma’s.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van 
de secretaris, i
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