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Verslag  
Strategisch beraad 13 februari 2020 
Aan Leden strategisch beraad 

Voorzitter P. Depla 

Aanwezig S. Adriaansen, ,  C. Lok,  F. Petter, T. Theunis, E. Kiers, M. Riksen, B. Poelman, M. Rouw 

Afwezig  T. Zwiers, B. Adank, R. van der Helm, M. van Oosten 

Datum 13 februari 2020 

Contactpersoon E. Kiers Ons kenmerk: 2020-035_NT_VerslagSB_DEF 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

T. Zwiers vertrok als wethouder Moerdijk en dus ook als voorzitter van de commissie van advies Ar-

beidsmarkt. B. Adank is afwezig omdat hij als plaatsvervangend voorzitter Arbeidsmarkt een be-

langrijke bijeenkomst bijwoont. B. Adank heeft via de mail de portefeuillehouders Arbeidsmarkt ge-

vraagd om eventuele belangstelling voor het voorzitterschap kenbaar te maken. C. Lok zal ook na-

mens RWB het afscheid van T. Zwiers bijwonen. 

R. van der Helm en M. van Oosten (ziek) zijn verhinderd. 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.  

 

2. Vaststellen van het verslag van het strategisch beraad van 21 november 2019 

Het verslag wordt vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van de afspraken lijst: 

F. Petter heeft  langs verschillende lijnen contacten gelegd  met Oost-Brabant over mestverwerking.  

Als acties blijven staan: uitnodigen professor Stam voor een West-Brabant bijeenkomst en vervolg-

stappen op Arbeidsmigranten bepalen. T. Theunis maakt melding van een positieve, breed ingesto-

ken bijeenkomst over arbeidsmigranten in West-Brabant-West.  

 

Naar aanleiding van de besluitenlijst: 

Alle voorwaardelijke besluiten zijn inmiddels definitief. Voor de Amercentrale is een position paper 

in de maak gericht op de lobby voor een aanwijzing door het Rijk als locatie waar waterstof gepro-

duceerd wordt van op zee gewonnen windenergie.  

 

Voorgesteld wordt de Toetsingscommissie O&O-fonds te laten bestaan uit S. Adriaansen (plv. voor-

zitter RWB, portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie), M. de Vries (lid Economic 

Board West-Brabant), L. Schuitmaker (lid commissie van advies Economie). Het strategisch beraad 

vindt dit een evenwichtige samenstelling. 

 

Het strategisch beraad stemt in met de voorgestelde bezetting (Adriaansen, M. de Vries en L. 

Schuitmaker)  van de Toetsingscommissie O&O-fonds. 
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3. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen ter informatie of bespreking 

3.1. Brief van de ABG-gemeenten over onderzoek regionale samenwerkingsverbanden 

P. Depla meldt dat ook Breda hierover bestuurlijke gesprekken voert met de drie gemeenten 

en met Tilburg.   

Besluit:  het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

3.2. Brief van de gemeente Breda over het onderzoek ‘Grip en sturing op Regio West-Brabant 

Voorzitter en plv. voorzitter dichten het antwoord hierop. Na polsen van de aanwezigen wordt 

de zomerborrel annex innovatiefestival beperkt tot ambtenaren, bestuurders en samenwer-

kingspartners (=degenen die samen uitvoering geven aan het Actieprogramma RWB).  

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

3.3. Brief van de gemeente Breda over de Regiodeal  

Omdat het RWB-project de Human Capital Agenda betreft, gaat de (nieuwe) voorzitter van de 

commissie van advies Arbeidsmarkt hierover met Breda in gesprek. Breda doet dat ook indivi-

dueel met de andere projectgemeenten. Opgemerkt wordt dat een regionaal cofinanciering-

/investeringsfonds hierbij nu gemist wordt. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.  

3.4. Conceptverslag vergadering AB van 4 december 2019 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

3.5. Brief van het strategisch beraad aan de raden over diverse onderwerpen 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

3.6. Mededeling T. Theunis over provinciale aanpak stikstof 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. 

3.7. Uitkomst digitaal voorgelegd besluit 

Als spelregel wordt afgesproken dat digitaal voorgelegde besluiten unanieme standpunten  van 

alle leden vergen. Is deze unanimiteit er niet, dan wordt alsnog overleg georganiseerd. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.  

 

4. Economische samenwerking West-Brabant 

Terugblik vergadering Economic Board West-Brabant 16 januari 2020: 

 er is behoefte om meer sectoroverstijgende en om afstemming vragende onderwerpen, zoals 

arbeidsmarkt, te bespreken in de board.  

 de monitor per uitvoeringsprogramma wordt beschikbaar gesteld voor het SB. 

 de board treedt maar beperkt naar buiten. Het is aan REWIN om meer ruchtbaarheid te geven 

aan de behaalde successen. 

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.  

 

5. Actieprogramma 

Opmerkingen: 

 de bijdrage aan duurzaamheid (als satéprikker door alle pijlers benoemd) moet duidelijker in de 

omschrijvingen van de pijlers naar voren komen; 
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 voor 2020 is een verdeling gemaakt van het beschikbare werkbudget van € 150.000,-; 

 betrokken wethouders kunnen nog meer als ambassadeurs binnen hun gemeente stimuleren 

dat er ambtelijke capaciteit wordt vrijgemaakt voor de regionale opgaven; 

 er is bij gemeenten behoefte aan een meer concrete vraag, hetgeen lastig gaat is als projecten 

juist in de definitiefase zitten en er behoefte is aan strategische capaciteit; 

 het nader gesprek over focus in opgaven en beschikbaarstelling capaciteit dient in de commis-

sies van advies plaats te vinden; 

 in een vervolgbijeenkomst voor het middenmanagement bespreken hoe het proces van vraag-

aanbod loopt en wat er verbeterd kan worden. 

 

6. Commissies van advies/stuurgroepen REWIN  

6.1. Economische Zaken en Arbeidsmarkt 

Geen informatie. 

6.2.  Arbeidsmarkt 

6.2.1. Human Capital Agenda  

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.  

6.2.2. Subsidieaanvraag Regionaal Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt 

Het strategisch beraad besluit: 

1. Akkoord te gaan met het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag Uitvoeringspro-

gramma Arbeidsmarkt West-Brabant; 

2. Akkoord te gaan met het projectleiderschap van het nieuwe uitvoeringsprogramma. 

6.3. Mobiliteit (C.Lok) 

Commissie en kopgroepen zijn goed op stoom. Gedeelde mobiliteit is één van de onderwer-

pen.  

6.4. Ruimte (T. Theunis) 

Vitaal Platteland zit in een goede flow, wordt concreter. Voor Sterke Steden wordt gewerkt 

aan een gezamenlijke agenda. West-Brabant-West maakt een extra slag op haar inbreng in de-

ze agenda. In een collegeoverleg van Roosendaal en Bergen op Zoom zijn daar goede afspra-

ken over gemaakt. 

T. Theunis heeft een verzoek gekregen van P. Jorritsma (wethouder Altena en bestuurlijk trek-

ker archeologie en cultuurhistorie). Het gaat over de rol van de bevoegde gezagen bij opgele-

verde archeologische rapporten. Deze moeten nu door het uitvoerend bureau ter goedkeuring 

voorgelegd worden aan gemeente (of andere overheden). Door een lobby van de  onder-

zoeksbureaus dreigt deze generieke verplichting te verdwijnen. Daardoor dreigt versnippering 

in regelgeving, druk in het vergunningsproces als het archeologisch belang pas laat aan de orde 

komt. P. Jorritsma vraagt om een gezamenlijke reactie vanuit RWB op de voorgenomen wijzi-

ging.  

Besluit: het strategisch beraad heeft er geen bezwaar tegen als de voorzitter van de commissie 

van advies Ruimte een reactie instuurt. 

6.5. Maintenance (informatie per mail van M. van Oosten, bijgevoegd aan verslag)             ./.  
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6.6. Agrofood/Biobased (F. Petter) 

 Het triple helix dagelijks bestuur van de stuurgroep Agrofood-Biobased is opgezet. Het be-

staat naast F. Petter uit F. van Noord van Cosun, D. Pouwels van HAS.  

 Het communicatieplan van de stuurgroep is verder uitgewerkt in de vorm van pitch voor 

lobby richting provincie en rijk.  

 er wordt een datum gepland om met de betreffende gedeputeerden van de provincie 

Noord-Brabant en het dagelijks bestuur van de stuurgroep in overleg te gaan over samen-

werkingsmogelijkheden m.b.t de nieuwe provinciale programma's vanaf 2021. Ambtelijk 

wordt dit gesprek nu voorbereid. 

 in Delta Agrifood Business (DAB-lab) komt een gezamenlijk stagebureau van de verschillen-

de betrokken organisaties.  

 de (icoon)projecten verlopen nog steeds volgens schema, zie bijlage.           ./. 

6.7. Logistiek (informatie per mail van R. van der Helm). 

 er wordt momenteel gekeken naar de belangrijke opgave rondom ‘beeldvor-

ming/profilering/rebranding’ van de sector. Vanuit Connected heeft R. van der Helm  aan-

gesloten bij een groot logistiek symposium in Lelystad. De gehele sector ziet het rapport 

vanuit de rijksbouwmeester over de ‘verdozing’ als een call to action.  

 er is heldere input meegegeven aan de Human capital agenda/tafel. 

 de rest is eerder met het SB gedeeld.  

6.8. Creatieve dienstverlening 

Niets te melden. 

6.9. Overzicht actualiteiten. 

Dit wordt vrijgegeven voor verspreiding naar de leden van het algemeen bestuur. 

 

7. O&O-fonds 

7.1. Vaststellen definitieve bijdrage ‘We Are Food’ 

Het strategisch beraad besluit de definitieve financiële bijdrage uit het O&O-fonds aan het pro-

ject ‘We Are Food’ vast te stellen op € 50.000. 

7.2. Verzoek looptijdverlenging project ‘Realiseren insteekhaven door herstructureren bedrijventer-

rein Biesboschhaven’ 

Het strategisch beraad besluit de looptijd van het project ‘Realiseren insteekhaven door her-

structureren bedrijventerrein Biesboschhaven’ te verlengen tot en met 30 september 2020. 

7.3. Verzoek looptijdverlenging project ‘Symbiose for Growth’ 

Het strategisch beraad besluit de looptijd van het project ‘S4G-Symbiosis for Growth’ te verlen-

gen tot en met 31 december 2020. 

 

8. Bedrijfsvoering RWB 

8.1. Presentatie imago-onderzoek RWB 

 M. Rouw, strategisch communicatieadviseur van RWB, licht de uitkomsten van het imago-

onderzoek toe. Haar presentatie is toegevoegd aan dit verslag.                ./. 
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  Opmerkingen van het strategisch beraad: 

 het geschetste positieve beeld  is herkenbaar en er zijn nog een aantal ontwikkelpunten; 

 opvallend is de afstand die contactambtenaren hebben tot RWB. Hier actie op zetten. 

 “be good and tell it” is zeker van toepassing, let daarbij op taal, concreetheid, verhaal meer 

door de partners laten vertellen; 

 gemeenten en andere partners mogen vaker meer credits geven aan RWB (bij projecten, 

trajecten belangenbehartiging); 

 omslag die gemaakt is (focus op economisch vestigingsklimaat) is nog niet voor iedereen 

helder. Denk ook aan degenen die weinig tot niets met RWB te maken hebben (en die niet 

in de onderzoeksgroep zaten).  Nieuwe naam voor RWB, waarin de economische focus dui-

delijker tot uitdrukking komt? 

 informele ontmoeting is belangrijk; 

 nut en noodzaak goed benoemen (gebruik daarvoor bijvoorbeeld het rapport van de Rabo-

bank over West-Brabant/Zeeland). 

8.2.  RWB inrichting communicatie achterban 

Het strategisch beraad kan zich vinden in de nieuwe opzet, waaronder het organiseren van 

themacafés. 

8.3. Voorstel verzoek Samenwerkende Overheden 380kV ZWO vervolg betrokkenheid RWB 2020 en 

2021 

Het strategisch beraad besluit: 

1. Het faciliteren van de samenwerking tussen de Samenwerkende Overheden als facultatie-

ve taak te zien; 

2. Het verzoek van de Samenwerkende Overheden 380kV ZWO te honoreren en dus de facili-

terende rol van RWB ten behoeve van de samenwerking tussen de Samenwerkende Over-

heden te continueren; 

3. De benodigde ureninzet van RWB te financieren uit het door TenneT beschikbaar gestelde 

bedrag van € 50.000, excl. BTW. 

8.4. Voorstel Indelingsbesluit HR21 

Het strategisch beraad besluit de portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie te 

mandateren om in afstemming met de directeur-secretaris een definitief indelingsbesluit te 

nemen. 

8.5. Procesvoorstel uitvoeringsgerichte taken 

Het strategisch beraad besluit: 

1. De planning voor de herijking van de uitvoeringsgerichte taken vast te stellen: 

a. Routebureau West-Brabant, duidelijkheid eind 2020; 

b. Gebiedsgerichte aanpak Verkeer en Vervoer, duidelijkheid eind 2020’ 

c. Regioarcheologie en Cultuurhistorie, duidelijkheid eind 2021;’ 

d. Kleinschalig Collectief Vervoer, duidelijkheid eind 2021. 

2. De betrokken bestuurlijk trekkers te vragen: 

a. De wens naar samenwerking, inhoud/omvang daarvan, financiering en positionering van 

de betreffende uitvoeringsgerichte taak in beeld te brengen; 
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b. Dit te doen door formulering van een aantal scenario’s; 

c. Als een scenario zich richt op aanhaking bij RWB, aandacht te schenken aan: 

 Een eigenstandige branding met minimaal risicoafbreuk positionering RWB; 

 De organisatorische en financiële inbedding binnen de bestaande RWB-organisatie. 

d. De colleges van burgemeester en wethouders te vragen hun standpunt te bepalen ten 

aanzien van de scenario’s; 

e. De standpunten te bundelen en de conclusie (en eventuele vraag) voor te leggen aan 

het strategisch beraad. 

3. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie, Strategie te vragen een eventuele vraag te 

toetsen aan de onder c. genoemde criteria en een advies over beantwoording van de ge-

stelde vraag ter besluitvorming voor te leggen aan het strategisch beraad.  

 

9. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter stelt de lopende onderhandelingen rond een nieuw provinciaal bestuursakkoord en 

college van GS aan de orde.  

Het strategisch beraad besluit in afstemming met de Economic Board West-Brabant een lobbybrief 

te sturen aan de partijen die nu de onderhandelingen voeren. In de brief worden de wensen voor 

samenwerking ten behoeve van de economie in West-Brabant uiteengezet. 

 

Verder zijn er geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

Vastgesteld door het strategisch beraad van GR Regio West-Brabant op 8 april 2020. 

 

 

 

 

Erik Kiers       Paul Depla 

secretaris      voorzitter 


