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  Geachte Leden van het bestuur,  
 

 

In uw brief van 3 juli 2018 stuurde u ons de economische ambitie van West-Brabant en het 

koersdocument toe.. Op basis van dit Koersdocument heeft uw bestuur op 21 juni jl. het 

volgende geconstateerd: 

a. De economische ambitie van de EBWB wordt onderschreven.  

b. De samenwerking van de 19 gemeenten focust op het versterken van het economisch 

vestigingsklimaat. Dit gebeurt vanuit de vier pijlers economie, arbeidsmarkt, ruimte en 

mobiliteit.  

c. RWB werkt via EBWB samen met kennisinstellingen en bedrijfsleven.  

d. De economische speerpuntsectoren zijn: (1) agrofood/biobased economy, (2) high 

tech maintenance, (3) logistiek (smart logistics) en (4) kennisdiensten en de creatieve 

sector. De positie van (5) vrijetijdseconomie wordt nader onderzocht.  

e. De basis voor deze sectoren moet verbreed worden om in de toekomst verzekerd te 

zijn van voldoende economische slagkracht en werkgelegenheid. Door voldoende 

massa kunnen we de noodzakelijke verslimming en verduurzaming van deze sectoren 

realiseren. Deze brede basis slaagt alleen als we in staat zijn ons te verbinden met 

anderen over onze eigen regionale grenzen heen.  

f. Voor een toekomstvaste economische groei is het nodig om te verbinden, te 

verslimmen en te verduurzamen. West-Brabant wordt daarmee de hub voor 

vernieuwend ondernemerschap.  

g. Na de zomer wordt het ambitiedocument vertaald in een uitvoeringsprogramma, 

waarin concrete resultaten en een beperkt aantal icoonprojecten worden benoemd. 

REWIN en RWB nemen hierbij het voortouw en betrekken bij de totstandkoming 

regionale partners.  

h. Voor het overheidsdeel in dit uitvoeringsprogramma (RWB-pijlers: economie, mobiliteit, 

ruimte en arbeidsmarkt) worden de colleges nauw betrokken en wordt aan de 

gemeenteraden de ruimte gegeven om hierop te reageren.  

i. De economische ambitie vraagt om extra middelen en een actieve lobby bij provincie, 

Rijk en Europa. Als de regio aanspraak wil maken op externe middelen, dan zal er 

sprake moeten zijn van voldoende cofinanciering. De opties hiervoor zullen worden 

onderzocht, gelijktijdig met het uitvoeringsprogramma. 
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U vraagt ons of wij ons herkennen in voornoemde besluiten.  

 

Het college herkent zich in de door u genomen besluiten. 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. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend,  

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

  

M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA 

 

 


