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Daarnaast is 10 miljoen € aan Rijkssubsidie 
ontvangen in de vorm van de Regiodeal 
Makes & Moves Midden- en West-Brabant

Subsidie Arbeidsmarkt
Subsidie Smart Industrie en Logistiek
Subsidie Kleinschalig Collectief Vervoer
Subsidie Mobiliteit (GGA)

€ 690.000

€ 380.000

€ 818.000

€ 3.900.000

Totaal: 11,5 Totaal: 11,2
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RWB haalt subsidies binnen

VERKLARING FINANCIEEL RESULTAAT

RWB (algemeen, strategische agenda)
Kleinschalig Collectief Vervoer
Mobiliteitscentrum

 € 28.135 

 € 41.960 

€ 39.697 

Resultaat

 € 109.791 

VOORSTELLEN FINANCIEEL RESULTAAT

Uitkeren aan deelnemers
Egalisatiereserve Kleinschalig Collectief Vervoer
MBC, projectleider felxibilisering

 € 28.135 

 € 41.960 

€ 39.697 

 € 109.791 

 € 5.788.000 

Financiële informatie 



REGIO DEAL MAKES & MOVES

15 juli 2019. Na een intensieve voorbereiding en lobby 
besluit het Rijk 10 miljoen euro uit te trekken  voor 
vernieuwingsprojecten in Midden-en West-Brabant.  
Deze Regio Deal Makes & Moves richt zich op het 
versterken van het MKB in de maakindustrie, in de 
onderhouds- en  logistieke sector. Ondernemers, 
onderwijs en overheid werken aan 17 innovatie-
projecten. Totale investeringssom: 130 miljoen €. 
West-Brabant innoveert en pakt kansen!

KAMERLEDEN BEZOEKEN 
WEST-BRABANT

Kamerleden Jessica van Eijs, Arne Weverling en 
Thierry Aartsen maakten in augustus kennis met 
organisaties, innovaties en ondernemers uit de 
biobased- en agrofoodsector. Zij bezochten de 
Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland in Moerdijk. 
Pyrolyse is een verbrandingstechniek waarmee afval-
producten een tweede leven krijgen. Internationaal 
groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan leidde de 
Kamerleden rond over hun demovelden. Rijk Zwaan 
ontwikkelt nieuwe groenterassen. De ondernemers 
schetsten hun  uitdagingen in de praktijk. Zoals wet- 
en regelgeving of het vinden van geschikt technisch 
personeel. 

ROBOT RUIKT GASLEK

ExRobotics en Rommtech ontwikkelen een 
volledig zelfstandig opererende robot voor 
inspectie en onderhoud in explosiegevaarlijke 
omgevingen. Deze robot kan bijvoorbeeld een 
gaslek ‘ruiken’ en zelfstandig navigeren tussen 
verschillende installaties. Dit maakt het werk 
van inspecteurs en operateurs   minder risicovol. 
Inspectietaken vergen nu veel menskracht. Er is 
dus een enorme markt voor de automatisering 
ervan RWB kende € 25.000 toe vanuit de subsi-
dieregeling Economie en Innovatie. Zo dragen 
we bij aan versterking van de West-Brabantse 
onderhoudssector.

STEENBERGSE KASSEN 
VERWARMEN

Energie Cluster Steenbergen (ECS) onderzoekt 
hoe duurzame energiebronnen  hun kassen 
kunnen voorzien van warmte en CO2. Met € 
45.000,-van de subsidieregeling Economie en 
Innovatie startte een spannende zoektocht. De 
Waardenmakers, Hygear, Nedstack, rijksover-
heid, provinciale en lokale overheden bogen zich 
over het complexe vraagstuk. De meest kansrijke 
business cases naar biomassa (op de korte 
termijn) en naar waterstof (op de lange termijn) 
werden uitgewerkt.

HUMAN CAPITAL AGENDA

Het werven en binden van arbeidskrachten is 
één van de topprioriteiten. In 2019 rondden we 
de kwartiermakersfase van de Human Capital 
Agenda af. Dit heeft agenda’s en projectenport-
folio’s opgeleverd voor de West-Brabantse speer-
puntsectoren agrofood/biobased, logistiek en 
high tech maintenance. Voor de HCA-projecten 
die onderdeel zijn van de Regiodeal is het 
programmamanagement bij RWB belegd.  De 
volgende jaren staan in het teken van dooront-
wikkeling van de agenda en het verder bouwen 
aan duurzame samenwerking.

REGIONALE AFSPRAKEN 
BEDRIJVENTERREINEN

In 2019 werkten we  samen aan regionale 
afspraken over bedrijventerreinen. De afspraken 
gaan niet alleen over hoeveel bedrijventerreinen 
er nodig zijn, maar ook over hoe wij samen zorgen 
voor duurzame en toekomstbestendige bedrijven-
terreinen die het economisch vestigingsklimaat 
van de regio versterken. RWB nam het proces-
management voor haar rekening, gemeenten 
leverden een grote inhoudelijke bijdrage. De 
provincie is enthousiast over de West-Brabantse 
aanpak.

ZERO EMISSIE 2025

Met RWB nemen gemeenten het voortouw 
voor duurzaam en energiezuinig doelgroepen-
vervoer. Samen dagen we het bedrijfsleven 
uit en geven we ondernemers daarvoor de 
tijd. Die belofte deden, Alphen-Chaam, Altena, 
Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Drimmelen, 
Etten-Leur,  Woensdrecht, Steenbergen en 
RWB met het ondertekenen van het Zero 
Emissie 2025-convenant. Al het doelgroepen-
vervoer dat die gemeenten organiseren, zoals 

leerlingen -en dagbestedingvervoer is uiterlijk 2025 
CO2-emissievrij. Dat geldt ook voor het deeltaxiver-
voer, waarvoor binnen RWB de bestuurscommissie 
Kleinschalig Collectief Vervoer aan de lat staat.

SLIM VERVOER

In het project Connected Transport Corridors  
werken  RWB , de logistieke sector, het Rijk, Zeeland 
en Noord-Brabant aan een slimmer goederenver-
voer.  Doel is dat West-Brabantse ondernemers bij 
logistieke beslissingen meer gebruik maken van data.  
Denk aan data over doorstroming, beladingsgraad 
en beschikbaarheid van laadplatforms. Resultaat 
is verbetering van de verkeersveiligheid, betere 
doorstroming met minder CO2-uitstoot en overlast 
en minder lege vrachtwagens. Het zelfrijdend busje 
in Drimmelen is een voorbeeld van slim personenver-
voer. Een experiment dat mede mogelijk is gemaakt 
door een bijdrage uit het regionaal Onderzoek- & 
Ontwikkelfonds.

PANORAMA WEST-BRABANT

West-Brabant heeft een prachtig en  gevarieerd 
landelijk gebied. Veel ontwikkelingen vragen om  
ruimte. Denk aan biobased economy, klimaatadap-
tatie, recreatie en groene energie. Tegelijkertijd zijn 
er uitdagingen: vergrijzing, leegloop van kernen en 
criminele activiteiten. Een vitaal platteland  vraagt 
om keuzen, in samenhang en met elkaar. Panorama 
West-Brabant inspireert, doet suggesties en geeft 
handvatten. RWB faciliteert met het Panorama het 
gesprek tussen (samenwerkende) gemeenten en 
partners als bedrijfsleven en onderwijs.
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