West-Brabant

Economische hub van Europese betekenis

Internationaal
knooppunt

West-Brabant is de regio waar het voor
iedereen fijn wonen, werken en recreëren is.
Met oog voor bedrijvigheid, groei en
duurzaamheid. Nu én in de toekomst.

RANDSTAD
WESTBRABANT

Daarom werken de 16 West-Brabantse gemeenten
vanuit het bestuurlijke samenwerkingsverband
Regio West-Brabant (RWB) samen aan een
economisch krachtige regio.

RUHR

ANTWERPEN

Feiten & Cijfers
1.593 km2 oppervlakte
706.000 inwoners
361.000 werkenden
16 deelnemende gemeenten
65.890 vestigingen
23.000 mbo/hbo studenten

Thema’s Regio West-Brabant (RWB)
Economie
Regio West-Brabant vernieuwt

Topsectoren West-Brabant
Agrofood/Biobased
Logistiek

Arbeidsmarkt
Regio West-Brabant werkt aan (inclusieve)
werkgelegenheid en talent

HighTech Maintenance
Creatieve Dienstverlening

€29 miljard toegevoegde
waarde alle sectoren

Mobiliteit
Regio West-Brabant is bereikbaar
Ruimte
Regio West-Brabant investeert in sterke
steden én vitaal buitengebied

Samenwerken aan
een krachtige regio

Met duurzame
Samen werken aan een krachtige
regio innovatiekracht,

sterke steden en een vitaal platteland

Met duurzame innovatiekracht, sterke steden en een vitaal platteland

ROTTERDAM

Regio West-Brabant in 2030

ALTENA

West-Brabant maakt, op het gebied van economie,
duurzaamheid en innovatie, gebruik van de gunstige
ligging en ruimte in de corridor RotterdamAntwerpen.
We benutten al lang aanwezige kwaliteiten en
spelen actief in op de noodzakelijke transities.
De nabijheid van stad en platteland versterken
elkaar, zoals op het gebied van landbouw en
voedselvoorziening.
In deze ‘Poort van Europa’ zijn bedrijven uit
traditionele sectoren op het gebied van agrofood,
(maak)- industrie, chemie en logistiek omgevormd
tot voorlopers op het gebied van circulaire en
digitale economie.

GEERTRUIDEN
BERG
DRIMMELEN
MOERDIJK

BREDA

STEENBERGEN

HALDER
BERGE

“Sterke steden zijn geworteld
in een vitaal platteland.”

ETTEN-LEUR

Om in te toekomst werk en welzijn te bieden aan
onze burgers zijn we, samen met onderwijs en
ondernemers, onze economie aan het Verbinden,
Verslimmen en Verduurzamen en werken we samen
aan een sterk vestigingsklimaat in West-Brabant.

OOSTERHOUT

hbo+

TILBURG

RUCPHEN

BERGEN
OP ZOOM

mbo+
hbo

ROOSENDAAL

ALPHEN-CHAAM

ZUNDERT

“West-Brabant loopt voorop
in circulaire ecosystemen”

“De energietransitie als kans voor
nieuwe verdienmodellen voor agrarische
ondernemers in West-Brabant.”
BAARLE NASSAU

WOENSDRECHT

Dat is gelukt door regionaal écht samen te werken.
Ook is gestart met de bouw van nieuwe woningen
in en rond de steden én stedelijke transformatie.

“Natuur, water, landschap
en erfgoed als kans voor
de vrijetijdseconomie.”

ANTWERPEN

Circulair

Agrofood/Biobased

Haven

Logistiek

Kennis-onderwijsinstelling

HighTech Maintenance

Multimodale overslag

Creatieve Dienstverlening

RWB
RWB werkt strategisch samen

Topprioriteiten

RWB weet wat er regionaal speelt, heeft integraal
overzicht, beweegt zich binnen het regionale
netwerk van partners en kan massa maken om
onze regio te agenderen bij andere overheden.
RWB smeedt allianties met andere overheden
(provincies, Rijk en waterschappen) om
uitvoeringskracht te versterken.

Versterken innovatiekracht
Voor economische groei in de toekomst is
de gezamenlijke inspanning van de triple helix,
overheid, bedrijfsleven en onderwijs/kennisinstelling noodzakelijk.

RWB is dé strategische overheidspartner die
tijdig knelpunten te signaleert en met partners
– op strategisch niveau – werkt aan oplossingen.
Focus
De focus van RWB ligt op opgaven die juist
een gezamenlijke aanpak eisen en waarbij
we het verschil kunnen maken.
Het – met extra inspanning – oppakken van integrale
ontwikkelingen met nadruk op versterking
van innovatie- en agglomeratiekracht.
Regio West-Brabant en provincie Noord-Brabant
gaan nog nauwer samenwerken aan een betere
toekomst voor West-Brabant. De bestuurlijke
afspraken staan in een samenwerkingsagenda.

We stimuleren het vestigingsklimaat en dragen bij
aan innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke
opgaven. De nadruk ligt op het verder versterken
van de innovatiekracht in de clusters waarin WestBrabant al sterk is: Biobased/Agrofood, Logistiek,
Maintenance en Creatieve dienstverlening.
Versterken agglomeratiekracht
We werken aan sterke steden en vitale dorpen,
gevat in een groene setting én we organiseren
een innovatief aantrekkelijk landelijk gebied
met daarin unieke steden. Beide versterken
elkaar als één regionaal ecosysteem.
Versterken van de agglomeratiekracht stelt
hoge eisen aan de kwaliteit van de woonen werkomgeving, het voorzieningenniveau
en de bereikbaarheid van en binnen de regio.

Regionale samenwerking, wie doet wat?
Regio West-Brabant/ RWB

Rollen gemeenten, partners en RWB

Regio West-Brabant (RWB) focust met een
strategisch Actieprogramma op een economisch
sterk vestigingsklimaat. RWB heeft een klein en
slagvaardig programmabureau, met als thema’s
economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte.
Daarnaast faciliteert RWB uitvoerende taken.

Regionale en lokale inzet
RWB realiseert samen met de gemeenten en
partners het actieprogramma 2019 - 2023.
De betrokken wethouders van de 16 gemeenten
werken samen aan de regionale opgaven in
de commissies van advies.

Economic Board West-Brabant

Het programmabureau van RWB zet haar mensen
en middelen in om de uitvoering van het RWB
Actieprogramma 2019-2023 door de gemeenten
en partners te faciliteren en te versterken.

De Economic Board West-Brabant (EBWB),
samengesteld uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven, bepaalt de economische koers en ambitie
van regio West-Brabant in de Economische Agenda.
Met een duidelijke keuze: West-Brabant. Hub voor
vernieuwend ondernemerschap. Verbinden,
verslimmen en verduurzamen. Dat doen we samen.

• secretaris
Algemeen bestuur, strategisch beraad.
• kennisdeling
	Door, onder andere, websites,
netwerkbijeenkomsten en themacafés.

De gemeenten leveren per opgave (ambtelijke)
inzet en middelen waar nodig.

• strategisch advies
	Signaleren en vertalen kansen op niveau
provincies, Rijk en Europa.

RWB

• programma-/processcoördinatie
	Organiseren capaciteit en betrokkenheid
gemeenten bij opgaven, dynamisch
uitvoeringsprogramma verder inrichten.
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REWIN West-Brabant
De West-Brabantse ontwikkelingsmaatschappij
REWIN richt de regionale programma’s in voor
de topsectoren van de economische agenda en voert
ze uit. REWIN richt zich ook op het bevorderen en
in de regio verankeren van startups & innovatief mkb
en het aantrekken van nieuwe vestigers met een
meerwaarde voor de West-Brabantse economie.

Rollen RWB-programmabureau
	Dit betekent concreet dat RWB projecten
ondersteunt door inzet van mensen en middelen
vanuit zes rollen:

Gemeenten
& Partners
U it vo e ri n g
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• subsidies/lobby
	Regionale subsidies coördineren en organiseren op
nieuwe subsidies en lobby voor RWB-speerpunten.
• belangenbehartiging
	Deelname overlegstructuren partners, bijvoorbeeld:
Rijk, provincie Noord-Brabant, (sub)regionale
netwerken en buurtregio’s.

Samenwerken aan
een krachtige regio
Voor meer informatie ga je naar www.west-brabant.eu
en volg ons via LinkedIn

