
                

                            

 

 

 

 

 

 

 

Aan:  Leden van het ab Regio West-Brabant en Regio Hart van Brabant (en via deze aan colleges) 

Leden van de Economic Board West-Brabant en Midpoint Brabant 

 Leden stuurgroep Regiodeal Midden- en West-Brabant 

 

 

Uw kenmerk: 

  

 

Datum: 

 

 

3 september 2018 

Ons 

kenmerk: 

2018-0303 Contactpersoon: Erik Kiers en Bas Kapitein 

Onderwerp: Propositie regiodeal Midden-en 

West-Brabant met Rijk 

Telefoon: Erik Kiers 06-31973894,  

Bas Kapitein 06-23917333 

 

Bijlage: Propositie en Toelichting op 

proces 

E-mail: erik.kiers@west-brabant.eu; 

baskapitein@midpointbrabant.nl 

  

 
 
 
Beste allen, 
 
Vrijdagmiddag 31 augustus hebben wij als voorzitters van de Economic Board West-Brabant en 
Midpoint Brabant onze propositie voor een Regiodeal bij het kabinet ingediend. Het kabinet riep 
hiertoe op om regio's te helpen met het versneld aanpakken van belangrijke knelpunten. 
Deze gezamenlijke indiening is uniek voor onze regio’s: het is de eerste keer dat we zo samen 
optrekken en zo’n resultaat neerleggen. 
 
Deze propositie hebben we als gezamenlijke ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden 
opgesteld. Uit de Economic Board West-Brabant en Midpoint Brabant is een stuurgroep samengesteld 
die met de opstelling van deze propositie aan de gang is gegaan. We hebben een video gemaakt 
waarin de leden van onze stuurgroep Regiodeal, aangevuld met belangrijke samenwerkingspartners 
in en buiten onze regio hun steun uitspreken voor onze gezamenlijke propositie. U treft deze video 
aan door hier te klikken (of door te kijken op YouTube kanaal MidWest-Brabant Makes & Moves). 
 
De combinatie van maakindustrie en logistiek maakt ons gebied uniek. We denken dat we met onze 
propositie een bijdrage leveren aan de wens om in de breedte de welvaart te vergroten. 
Onze ambitie is: “koploper worden in de transitie van verantwoorde productie en distributie”. Dit is één 
van de VN duurzame ontwikkelingsdoelen: verantwoorde productie en consumptie. 
 
Onze propositie omvat ter uitwerking van die ambitie 19 projecten. Daarmee is een investering van 
151 miljoen euro gemoeid. Van het Rijk vragen daarvoor 26 miljoen euro als bijdrage. Gedeputeerde 

mailto:erik.kiers@west-brabant.eu
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https://youtu.be/Ri_3U4MRp98


Staten van Brabant ondersteunen onze propositie en die adhesiebetuiging is toegevoegd aan de 
propositie. 
 
Wat ons ook trots maakt is dat we in staat zijn gebleken om over de traditionele (bestuurlijke) grenzen 
heen te kijken en daarnaast in zeer korte periode tot deze propositie zijn gekomen. Voor de volgende 
tranche Regiodeal-middelen die het Rijk volgend jaar wil openstellen willen wij graag opnieuw langs 
deze weg opereren. 
 
Voor de inhoud van onze propositie en een ruimere beschrijving van het proces de afgelopen 
maanden verwijzen wij u naar de bijlagen. 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 

     
   
 
Theo Weterings,     Paul Depla, 
Voorzitter Midpoint Brabant    Voorzitter Economic Board West-Brabant 
 
 
 
Bijlage:  1. Propositie Regiodeal Midden- en West-Brabant Makes and Moves d.d. 31-08-2018 

2. Notitie: toelichting proces propositie Regiodeal Midden- en West-Brabant 


