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Aan de colleges van burgemeester en wethouders Regio West-Brabant gemeenten 

 

 

 

 

Uw kenmerk:       ‐  Datum:                        3 juli 2018 

Ons kenmerk:      RWB/EK/2018-0235 Contactpersoon:        Erik Kiers 

Onderwerp:         Economische ambitie West-Brabant  Telefoon:                     06 31 97 38 94 

Bijlage:                  1 E‐mail:                          erik.kiers@west‐brabant.eu 
 

 

 

Geacht college, 

 

In mei 2017 heeft u met de vaststelling van Samen Sterk voor Werk vorm gegeven aan de inzet en 

inrichting van de regionale samenwerking in West-Brabant. Hierin is aangegeven dat de economische 

ambitie voor de regio West-Brabant geformuleerd dient te worden door een triple helix-samenwerking 

(overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen). Eind 2017 is hiertoe de Economic Board West-

Brabant (EBWB) ingesteld met daarin een vertegenwoordiging vanuit de genoemde partijen. De EBWB 

wordt ondersteund vanuit REWIN. 

 

Regionale samenwerking 

De focus van de samenwerking van de 19 gemeenten van Regio West‐Brabant (RWB) ligt op het 

versterken van het economisch vestigingsklimaat. Daardoor zorgen we voor meer werkgelegenheid. Dit 

doet RWB vanuit de vier pijlers economie, arbeidsmarkt, ruimte en mobiliteit. Duurzaamheid is het 

verbindende element tussen de pijlers.  

 

Op deze wijze wordt een bijdrage vanuit RWB en gemeenten geleverd aan de economische ambitie. 

Hierbij werken we in onze regio nauw samen met ondernemers en kennisinstellingen. In de Economic 

Board geven we als triple helix samen vorm aan het economisch beleid. 

 
Analyse Tordoir en koers EBWB 

De structuur voor de vernieuwde regionale samenwerking staat, zowel voor de triple helix-

samenwerking, de bestuurlijke inrichting van RWB als de werkorganisatie. Deze structuur is belangrijk, 

maar de vraag is natuurlijk wat nu onze economische ambities zijn waaraan deze structuren uitvoering 

moeten geven. Wat willen we bereiken? Wat is onze economische koers? Om de inhoud van die koers 

te bepalen is aan prof. dr. Tordoir de opdracht gegeven om een analyse te maken van economische 

kracht en de economische toekomst van regio. Deze analyse is enkele keren besproken met de 

Economic Board, maar is en blijft een analyse van Tordoir. 
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Aan alleen een analyse hebben we echter niets. Het gaat erom wat we ermee doen als strategische 

partners in de regio. Dus wat gaan we er in de triple helix mee doen? Hoe zorgen we voor een concrete 

uitvoering en duidelijke resultaten?  In de Economic Board is op basis van de analyse van Tordoir een 

strategie verkend en besproken. Deze is vastgelegd in het koersdocument dat is besproken in de 

Economic Board. De Board kon zich vinden in de koers. De Board heeft besloten om het document te 

bespreken in de verschillende achterbannen. Daarnaast is afgesproken de koers uit te werken in 

programma’s met herkenbare en aansprekende iconen (mijlpalen). 

 

Besluit strategisch beraad (voormalig dagelijks bestuur) 

Op basis van de analyse van prof. dr. Tordoir en het koersdocument van de EBWB heeft het strategisch 

beraad  in haar vergadering van 21 juni 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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Vervolgproces en betrokkenheid gemeenteraden 

We willen de komende tijd verkennen of er voldoende draagvlak is voor de besluiten die door het 

strategisch beraad op basis van het koersdocument zijn genomen. Daarom bieden we deze besluiten 

inclusief koersdocument en analyse van Tordoir aan u aan. We verzoeken u uiterlijk 8 oktober te 

reageren op de vraag of u zich als college kunt herkennen in de besluiten die op basis van het 

koersdocument zijn genomen.  

 

Natuurlijk zijn we bereid om voor uw college en eventueel uw raad een presentatie te houden. Mocht 

daaraan behoefte zijn, dan kunt u contact opnemen. Ook voor andere vragen zijn wij te benaderen. 

 

Samen met REWIN gaan wij er voor zorgdragen dat wij de gemeenten en overige partners actief 

betrekken bij de nadere uitwerking van deze economische ambities. Dit moet leiden tot een 

uitvoeringsprogramma dat door alle partners binnen de triple helix ondersteund wordt. Dit proces start 

in september. Naar verwachting wordt het  uitvoeringsprogramma eind 2018 in concept opgeleverd. 

Hierbij wordt ook ruimte ingericht voor de behandeling door de gemeenteraden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Strategisch beraad RWB 

 

 

 
 
Erik Kiers                                                                                   Paul Depla 
directeur‐secretaris                                                                voorzitter 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- Koersdocument EBWB 

- Analyse Tordoir 


