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TOELICHTING PROCES PROPOSITIE REGIODEAL MIDDEN- EN WEST-BRABANT 

 
1. Aanleiding 
De regio’s Midden- en West-Brabant hebben vrijdag 31 augustus een propositie voor een 
Regiodeal ingediend bij het kabinet. 
 
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ onderkent het kabinet het belang van sterkere 
regio’s voor een sterker Nederland. Daarom heeft het kabinet besloten eenmalig middelen vrij te 
maken om bij te dragen aan de economische, sociale en ecologische opgaven die in de regio’s 
spelen (op basis van het brede welvaartsbegrip). Het kabinet wil graag in partnerschap met de 
regio's de gezamenlijke opgaven aanpakken, daar waar opgaven een bovenregionale uitstraling 
hebben  en/ of de draagkracht van de regio te boven gaan.  
 
Begin februari 2018 maakte het kabinet zes Regiodeals bekend, die waren afgesproken in het 
Regeerakkoord 2017. Van de beschikbare 900 mln euro uit de zogenoemde Regio-envelop werd 
daarmee 450 mln euro verdeeld. Op 8 juni 2018 heeft minister Schouten namens het kabinet in 
een brief aangegeven dat zij ook andere regio’s uitnodigt om tot een Regiodeal te komen. Voor 1 
september 2018 moest daarvoor een propositie worden ingediend.  
 
Op initiatief van de colleges van B&W van de gemeenten Tilburg en Breda hebben we verkend of 
we op de schaal van Midden- en West-Brabant (MidWest-Brabant genoemd) gezamenlijk tot een 
Regiodeal kunnen komen. Met de brief van 8 juni 2018 in de hand en de criteria die het Rijk onder 
het begrip Brede Welvaart als uitgangspunt voor die Regiodeals hangt, zijn we verder gegaan. 
Overigens hoeft een regio geografisch niet per se samen te vallen met een bestuurlijke indeling. 
Op 31 augustus 2018 hebben wij ons bod bij het Rijk ingediend. De ingediende propositie treft u 
als bijlage 1 bij deze brief aan.  
 
Hierna lichten we eerst iets toe over de governance van de Regiodeal (i.o.) en de uitgangspunten 
en tenslotte geven we een schets van de voorgestelde inhoud van onze propositie. 

 
2. Governance 
De Regiodeals moeten triple helix gedragen worden. Dit is een absolute voorwaarde van het Rijk. 
De besluitvorming over de Regiodeal MidWest-Brabant verloopt dan ook langs die lijn. De 
voorzitters van de Economic Board West-Brabant en van Midpoint Brabant (hierna ‘economic 
boards’) hebben in een eerder stadium mandaat opgehaald en gekregen om de definitieve 
propositie in te dienen. 
 
Uit beide economic boards is een tiental bestuurders gevraagd zitting te nemen in de Stuurgroep 
Regiodeal MidWest-Brabant. Voor het bedrijfsleven zijn dat de heren Markusse (Cosun), 
Verpaalen (Kameleon Solar), Versteijnen (GVT) en Jorissen (Desso). Voor de kennisinstellingen 
zitten de heren Aarts (Tilburg University) en Rüpp (Avans) in de stuurgroep. Vanuit de overheid 
zijn dat de burgemeesters Weterings (voorzitter Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant), 
Depla (voorzitter RWB en Economic Board West-Brabant) en de wethouders De Vries (Tilburg) en 
Adank (Breda). De gedeputeerden Pauli en Van Merrienboer namen deel aan de stuurgroep, ook 
vanwege de wens dat de Regiodeal de steun van GS Brabant heeft. 
 
Op 22 augustus heeft de Stuurgroep Regiodeal Midden- en West-Brabant ingestemd met het 
uitwerken van de propositie zoals die in bijgaande notitie is weergegeven. De beide voorzitters 
van de economic boards, de heren Weterings en Depla, hadden mandaat om het eindproduct vast 
te stellen en in te dienen bij het Rijk voor 1 september 2018. 
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3. Uitgangspunten Regiodeal 
De analyse van de opgaven waarvoor onze beide regio’s de komende jaren staan, levert een 
redelijk eenduidig beeld op. Zowel de Economic Board West-Brabant als Midpoint Brabant,  triple 
helix samenwerkingsverbanden in de regio's West-Brabant en Hart van Brabant komen tot die 
conclusie. Het gaat in dit geval om opgaven op de volgende vier terreinen: 
a. behouden en versterken van een veerkrachtige economie; 
b. klimaat- en energietransitie; 
c. natuur, landschap en leisure; 
d. internationaal vestigingsklimaat. 

  
De propositie voor de Regiodeal richt zich op een deel van de bredere samenwerkingsagenda, 
namelijk de eerste opgave, het behouden en versterken van onze veerkrachtige economie. Dit 
omdat we voor MidWest-Brabant, via de Ruimtelijk Economische Agenda (REA), al met het Rijk in 
gesprek zijn. In het BO MIRT begin december 2017 heeft de minister van Infrastructuur & 
Waterstaat ons gevraagd dit verder uit te werken.  

 
Centraal daarin staan de opgaven op het gebied van Smart Logistics en Circulaire Maakindustrie. 
Dit zijn twee voor onze beide regio’s overkoepelende opgaven. Die combinatie levert ons ook nog 
eens een unieke positie op in Nederland. We vormen de vierde economie van Nederland (40 mld 
toegevoegde waarde) en op gebied van Industrie zijn we de tweede regio met 7 mld toegevoegde 
waarde. Gekoppeld aan een omvangrijk MKB in beide regio's, en de genoemde economische 
clusters, maakt dat de keuze op deze twee speerpunten viel. De stuurgroep Regiodeal Midden- en 
West-Brabant stemde 17 juli 2018  in met deze focus.  
 
Voor onze veerkrachtige economie is ook leisure van groot belang. Tevens onderkennen we het 
belang van de goede wisselwerking tussen natuur, landschap en leisure. Naast de economische 
opgave zijn er nog drie andere grote opgaven. De stuurgroep heeft de ambitie uitgesproken dat 
we leisure als onderdeel van de veerkrachtige economie, en de opgaven b, c en d eveneens 
oppakken en die op de andere tafels bij Rijk, Provincie Noord-Brabant en Europa in bespreking 
brengen. Eerst moeten we op die punten ‘ons gezamenlijke verhaal’ vormgeven. De stuurgroep 
wil daar dus graag de komende maanden aan verder werken. Hoe we dit gaan doen moeten we 
nog met elkaar bepalen. Vanzelfsprekend zoeken we hierbij verbinding met de regionale 
strategische agenda’s die de regio’s Midden- en West-Brabant in de respectievelijke regio’s 
hanteren en met de processen die deze regio’s inrichten om tot het opstellen ervan te komen. 
Hierin hebben colleges, raden en triple helix partners uit bedrijfsleven en onderwijs een 
belangrijke stem.   
 
Voor de klimaat- en energietransitie opgave komen andere budgetten beschikbaar. De middelen 
van de Regiodeal zijn hiervoor, aldus het Rijk, niet bedoeld. Dit geldt sowieso voor alle projecten 
die een reguliere financiering kennen. Infrastructuur kan dus ook niet in een Regiodeal worden 
meegenomen (verloopt via het MIRT). En tenslotte zijn projecten die vrijwel uitsluitend een 
ruimtelijke component hebben ook minder kansrijk. Vandaar de focus op Smart Logistics en 
Circulaire Maakindustrie in deze deal.  
 
De gelden uit de regio envelop zijn bedoeld voor incidentele financiering. Deze moet helpen bij het 
versneld aanpakken van knelpunten en kansen in de regio. We beseffen dat dit niet alles is. Om 
een veerkrachtige economie te bouwen is er meer nodig, maar de Regiodeal biedt ons een mooie 
kans om op deze twee punten al samen aan de slag te gaan en met het Rijk hierover in gesprek 
te gaan. 
 
De projecten die binnen de opgaven van Smart logistics en Circulaire Maakindustrie een kans 
willen maken moeten verder aan de volgende twee criteria voldoen: 
a. Voor eind 2021 in uitvoering zijn; 
b. De regionale cofinanciering door de triple helix partners moet op 1 september 2018 

grotendeels duidelijk zijn. 
 
Naast  het centrale criterium dat het project een bijdrage moet leveren aan het structureel 
versterken van de brede welvaart in deze regio én in Nederland. 
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4. Propositie MidWest-Brabant voor Regiodeal 
Zoals hiervoor gesteld: MidWest-Brabant is koploper in de combinatie van logistiek en 
maakindustrie. Zonder logistiek geen maakindustrie en zonder maakindustrie geen logistiek. 
Vandaar ook de hoofdtitel van de propositie: 'Midden- en West-Brabant Makes and Moves'. De 
massa die voorhanden is in onze regio maakt dat we daarom als ambitie hebben geformuleerd dat 
we koploper willen zijn en blijven in de transitie naar verantwoorde productie en distributie. 
Daarmee sluiten we naadloos aan op VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen nummer 12: 
Verantwoorde productie en consumptie.    
 
MidWest-Brabant als (inter-)nationale proeftuin dus. 

 
a. Doelen en ambitie 
Op lange termijn (2040) wil de regio Midden- en West-Brabant koploper zijn in verantwoord 
produceren en distribueren. Op korte termijn (2019-2023) wil de regio hierin met behulp van 
de Regiodeal Nationale Proeftuin zijn. Verslimmen en verduurzamen zijn sleutelbegrippen. 
Daarmee kunnen we ons op nationaal en internationaal niveau als voorbeeldregio van 
duurzame productie en distributie inzetten en andere regio’s helpen bij hun transitie. 
 
Negentien triple helix-gedragen projecten geven invulling aan de Nationale Proeftuin voor 
verantwoorde productie en distributie. We creëren experimenteer- en ontwikkelruimte waar 
zzp’ers, midden-, klein- en grootbedrijf, en kennis- en onderwijsinstellingen elkaar vinden en 
versterken. We stimuleren kennis- en productontwikkeling en geven zo een impuls aan 
concreet toegepaste innovatie door het ‘middensegment’ van onze ondernemers. Op 
samenhangende wijze geven we invulling aan een circulaire waardeketen. 

 
De negentien impulsprojecten vormen een samenhangende propositie waarbij er op twee 
manieren integraliteit en synergie tussen de onderdelen ontstaat: 

 
I. Integraliteit en synergie in doelen:  

De Regiodeal kent vier specifieke doelen. Deze sorteren in samenhang meer 
maatschappelijke en economische impact dan op zichzelf staand: 1) hogere materiaal 
efficiency, 2) snellere procesinnovatie, 3) voorspelbaar onderhoud en 4) menselijk kapitaal.  

 
II. Integraliteit en synergie in schakels:  

De samenhang van de projecten vertaalt zich ook in de volgtijdelijkheid van de specifieke 
schakels in de value- and supplychain waarin Midden- en West-Brabant sterk is, en nog 
innovatiever kan en moet zijn: grow - make - maintain - move - learn. ‘Grow’ is de 
voorschakel van ‘make’, ‘maintain’ verbindt ‘make’ en ‘move’.  

 
De projecten richten zich op het bereiken van een of meerdere doelen, en op het verbinden en 
versterken van een of meerdere schakels.  

 
b. Propositie d.d. 31 augustus 
De propositie omvat 19 projecten met een financiële omvang van 151 mln en een claim voor 
het rijk van 26 mln. Voor een overzicht van de projecten verwijzen wij u naar de propositie, 
bijlage 1. Op pagina 26 van de propositie staat per project in één zin wat het betreffende 
project in grote lijnen is. 

 
  



4 
 

5. Vervolg 
Vrijdag 31 augustus hebben de beide voorzitters van de economic boards de propositie in bij het 
Rijk ingediend. Dit ging via een puur administratieve procedure via de Rijksdienst voor 
ondernemend Nederland (RVO). In de Stuurgroep is afgesproken dat er rond dit moment geen 
actieve externe communicatie plaatsvindt. In de stuurgroep is afgesproken dat de beide 
voorzitters de woordvoering doen.  

 
Een ambtelijke interdepartementale commissie beoordeelt alle ingekomen proposities. Deze 
commissie bepaalt of een propositie verder gaat naar een beoordeling door de 
Interdepartementale commissie van Directeuren-Generaal en Secretarissen-Generaal van 
verschillende ministeries. Deze ambtelijke commissie adviseert uiteindelijk de ministeriele 
commissie onder leiding van vicepremier Schouten. Naar verwachting komt in de loop van 
november het besluit van deze ministeriele commissie of onze propositie in aanmerking kan 
komen voor het sluiten van het Regiodeal met het Rijk.  
 
Bij een positief besluit volgen over de projecten gesprekken met het Rijk. Naar verwachting zal in 
het tweede kwartaal van 2019 het definitieve besluit genomen worden voor een Regiodeal. 
Partnerschap Rijk-Regio staat centraal. 

 
In de periode naar besluitvorming door het Rijk (tweede kwartaal 2019) zullen we de diverse 
lobbymomenten gebruiken om onze argumenten kracht bij te zetten. 

 


