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① Ambities ← → Realisatiekracht
In 2023 bouwen we door op het RWB
Actieprogramma 2019–2023. We
voorzien dat we onze strategische
samenwerking meer themagewijs
moeten inrichten om onze ambities
voor een stevige, toekomstbestendige economie in West-Brabant te
realiseren. Samen met de partners
uit het onderwijs en het bedrijfsleven
maken we ons sterk voor verbinding,
verslimming en verduurzaming van
onze topsectoren.

Tegelijkertijd zien we dat plannen die
gemeenten met RWB samen uitwerkten,
in de uitvoeringsfase komen. Dat vergt
realisatiekracht. Bij veel onderwerpen
moeten we meerschalig samenwerken.
De uitvoering gebeurt door de WestBrabantse gemeenten of allianties
daarvan. RWB fungeert als schakelbox
tussen de verschillende schaalniveaus
en speelt bijvoorbeeld een rol bij de
lobby richting provincie en Rijk.
Ik hoop samen met u de uitdagingen aan
te gaan en de kansen te grijpen voor een
welvarend West-Brabant.
– Paul Depla voorzitter
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② Logistiek vraagt
om een integrale
aanpak
De logistieke sector is in West-Brabant
een topsector die voor veel arbeidsplaatsen en omzet zorgt.
Het thema Logistiek kent vele facetten.
Technologie, ruimtegebruik (bedrijven
terreinen), energietransitie, arbeidsmarkt
en (slimme) mobiliteit spelen een rol.
De samenhang is groot en dat pleit voor
een thematische en gezamenlijke aanpak
van overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Bij de doorontwikkeling van het
RWB-Actieprogramma bundelen we de
acties waarvoor we als overheden aan
de lat staan.
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③ Plantbased Hub
West-Brabant heeft een sterke positie
als plantbased regio. Die bouwen
we snel verder uit. Onze ambitie is
dé innovatieve hub voor plantbased
agrofood en biobased in Noord-West
Europa te worden.
Onze plantbased agrofood en biobased
economie draagt bij aan de brede
welvaart, want heeft oplossingen voor
vragen rond voedsel, grondstoffen,
water en energie en stikstofvraagstukken.
Het versterken van deze economie sluit
uitstekend aan bij onze aanpakken
gericht op een vitaal buitengebied.
RWB en REWIN trekken hierbij stevig
met elkaar op. We faciliteren nieuwe
ontwikkelingen en innovaties van
bedrijven en instellingen, brengen
overheden, bedrijven en kennis
instellingen vroegtijdig met elkaar in
contact. Samen organiseren we wat
nodig is om onze ambities waar te maken.
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④ Stappen zetten richting een
circulaire economie in West-Brabant
De Nederlandse economie moet tegen 2050 volledig circulair zijn en
ook voor 2030 zijn al pittige doelstellingen geformuleerd.
Uit een QuickScan blijkt dat er op dit moment veel in West-Brabant gebeurt.
Ruim 90 initiatieven zijn in beeld, variërend in grootte en aanpak. Er is
meer nodig: meer circulaire bedrijven, meer gespecialiseerde clusters,
meer proeftuinen en meer ketensamenwerking. Meer arbeidsplaatsen
en meer bedrijven die op een hoogwaardige manier bijdragen aan minder
grondstoffenverbruik. Hoe we dat in triple helixverband voor elkaar kunnen
boksen, staat beschreven in het Raamwerk Circulaire Economie. Dat RWB
in 2021 opleverde. In 2022 brengt een kwartiermaker de meest kansrijke
acties in beeld, aansluitend bij de ondersteuningsmiddelen die het Rijk
biedt en inspelend op het West-Brabantse economische ecosysteem.
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⑤ Nieuwe projecten
West-Brabant werkt
met Talent
In dit meerjarig uitvoeringsprogramma
draait het om het aantrekken, ontwikkelen,
behouden en benutten van talent. Overheden,
werkgevers- en werknemersorganisaties,
onderwijs en UWV zetten hierbij samen de
koers uit.
Het door de provincie Noord-Brabant gefinancierde programma loopt tot en met december
2023. Vanaf 2022 is nog een budget beschikbaar
van ruim € 600.000,-. Dit is voor de uitvoering van
naar verwachting zes tot acht nieuwe projecten
(waarvan 2 voor Laaggeletterdheid/50-plussers).
De aanvragen worden ingediend en uitgevoerd
door diverse samenwerkingspartners.
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⑥ Gedeelde Mobiliteit
komt op stoom
Met een palet aan mogelijkheden kunnen
West-Brabanders straks naar hun bestemming
reizen. Gedeelde mobiliteit bestaat uit snelle
busverbindingen, buurtbussen, flexibel taxivervoer tussen haltes en knooppunten (hubs),
vrijwilligersvervoer en deelproducten zoals
fietsen en scooters. Een app helpt bij het
bepalen van de beste reismogelijkheid.
Provincie Noord-Brabant werkt via RWB met
gemeenten samen aan de invulling van het concept
Gedeelde Mobiliteit. 2023 wordt een belangrijk jaar.
De provincie zet dan het busvervoer opnieuw in de
markt. Halverwege 2025 gaan de nieuwe bussen
rijden. In 2023 besteedt RWB het flexibel(deel-)
taxivervoer aan. Dit is geschikt voor mensen mét
en zónder beperking. Parallel hieraan worden
vrijwilligersinitiatieven ondersteund en nieuwe
vervoersdiensten uitgeprobeerd. Op de hubs
komen voorzieningen waardoor daar gemakkelijk
gewisseld kan worden van vervoermiddel.
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BEGROTING BATEN EN LASTEN 2023
PRIMAIRE TAKEN * 1.000 EURO'S, EXCL. RESERVES

BEGROTING BATEN EN LASTEN 2023
UITVOERINGSGERICHTE TAKEN * 1.000 EURO
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In het programma Algemeen zijn de overheadkosten van de totale RWB-organisatie begrepen. Deze worden deels afgedekt
vanuit inkomsten van het MBC. Daarom zijn lasten en baten op Algemeen in deze grafiek niet in evenwicht.
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Het resultaat op MBC betreft de bijdrage aan de overheadkosten RWB.

BEDRAG PER INWONER PRIMAIRE TAKEN
2021

€ 2,97

2022

€ 3,03

5

€ 3,43
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2023

€ 2,35
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INZET FTE'S VOOR ONZE REGIO
Algemeen (excl. overhead)

INWONERAANTALLEN

Arbeidsmarkt
Mobiliteit

ALGEMEEN
RWB INVESTEERT IN LOBBY EN SUBSIDIE

2,67
Zundert | 21.988

Economie

Legenda

1,74
1,8
6,0

Woensdrecht | 22.028

Altena | 56.352

Steenbergen | 24.310

Baarle-Nassau | 6.899

Rucphen | 23.080

2,47

Kleinschalig Collectief Vervoer

2,85

Regioarcheologie

2,61

Mobiliteitscentrum West-Brabant

25,1

Bergen op Zoom | 67.514

Roosendaal | 77.200

Breda | 184.126

Oosterhout | 56.206

Drimmelen | 27.325

Moerdijk | 37.185

Etten-Leur | 43.869

Halderberge | 30.430

Ruimte

Alphen-Chaam | 10.373

€€

Geertruidenberg | 21.770

ARBEIDSMARKT
REGIO WEST-BRABANT AAN HET WERK
MOBILITEIT
REGIO WEST-BRABANT IS BEREIKBAAR
RUIMTE
REGIO WEST-BRABANT INVESTEERT IN
STERKE STEDEN EN VITAAL PLATTELAND

Volledige documenten

www.west-brabant.eu
en volg ons op LinkedIn
of abonneer je op onze nieuwsbrief
#krachtige regio
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