Actualiteiten RWB van 12 juni t/m 10 oktober 2019
1. Regiodeal
Bereikt in de afgelopen periode
 Op 15 juli heeft minister Carola Schouten de
Tweede Kamer geïnformeerd dat er een akkoord
is op de financiering en specifieke invulling van de Regio Deals, waaronder de Regio Deal
MidWest Makes & Moves.
 Het gaat om een investering van in totaal € 130 miljoen voor 17 projecten. Daarvan draagt
het Rijk via de Regio Deal 10 miljoen bij. De nog ontbrekende € 5 miljoen zijn door
Geputeerde Staten van Brabant en de colleges van Tilburg en Breda toegezegd. Provincie
draagt € 2.5 miljoen bij en Tilburg en Breda ieder € 1.25 miljoen. Breda heeft dit in de vorm
van een garantstelling gegoten. Die geldt voor acht projecten. Breda gaat in gesprek met de
gemeenten waar zich die projecten bevinden om het risico van die garantstelling met hen te
delen. Het gaat om Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Zundert,
Oosterhout.
 De beschikkingen voor alle projecten zullen naar verwachting half november afgegeven
worden.

2. Actieprogramma RWB 2019-2023 algemeen
Bereikt in de afgelopen periode
 Voor veel van de opgaven uit het actieprogramma zijn startdocumenten en/of Plannen van
Aanpak vastgesteld en zijn kopgroepen geformeerd. Deze werken verder aan concretisering.
Op 18 september hebben de bestuurlijk trekkers en het management van gemeenten
gesproken over de ambities en de organisatie van uitvoeringskracht: samen werken aan een
krachtige regio! Daarmee is een goede basis gelegd voor een verdergaand gesprek.
Belangrijke mijlpalen in de komende periode
 Het gesprek voeren tussen gemeente en RWB programmabureau-medewerkers over
regionale inzet per gemeente en de beschikbaarstelling van capaciteit. Bestuurlijk
eigenaarschap en opdrachtgeverschap, maar ook ambtelijk opdrachtnemerschap op de
uitwerking van de opgaven, is van wezenlijk belang om daadwerkelijk tot slagkracht en
realisatie te komen.

3. Commissie van Advies Economie
Bereikt in de afgelopen periode

Bedrijventerreinen
De kopgroep bedrijventerreinen is de discussie rond bedrijventerreinen uit de hectaresfeer
aan het halen en verbindt deze met de economische ambitie en ruimtelijke kwaliteit (in
verbinding met sterke steden en vitaal platteland).
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Verkenning vrijetijdseconomie
Er is gewerkt aan de verkenning naar de strategische positionering van de regio op het
gebied van vrijetijdseconomie en het bijbehorend programma.
Definitieve besluitvorming over de beschikbaarstelling van de gereserveerde middelen is in
het algemeen bestuur (AB) op 4 december 2019.
Kennisdiensten
REWIN heeft de contouren voor het programma Creatieve Dienstverlening gepresenteerd
aan EBWB en daarna de commissie. Doel is om de innovatiekracht van creatieve
dienstverleners in te zetten om traditionele(re) bedrijven te helpen met vernieuwend
ondernemerschap. De besluitvorming over de middelen is op 4 december in het AB.

Belangrijke mijlpalen in de komende periode
 Bedrijventerreinen
Tijdens de West-Brabantse Ontwikkeldag op 20 november worden nieuwe regionale
afspraken bedrijventerreinen gemaakt. De Commissies van Advies Economie en Ruimte
bespreken de conceptafspraken op 6 november. We werken toe naar een sterk regionaal
verhaal over hoe we met de bedrijventerreinen bijdragen aan de regionale ambitie.
 Verkenning vrijetijdseconomie
De verkenning die nu loopt levert een aantal scenario’s op. Deze scenario’s komen in een
voorstel terug in de Commissie van Advies op 6 november.

4. Commissie van Advies Arbeidsmarkt
Bereikt in de afgelopen periode
 Sectorplan 2.0 ‘West-Brabant werkt aan morgen’
Sectorplan 2.0 is € 100.000,- aan opleidingsgelden voor werkzoekenden in de sectoren
Techniek en Logistiek. De werkpleinen co-financieren. De inzet moet ertoe leiden dat
minstens 50 werkzoekenden een opleiding volgen en instromen voor 2020. Er zijn nu circa
20 plaatsingen gerealiseerd. De werkpleinen en gemeente Breda onderzoeken samen met
RWB hoe meer kandidaten aangeleverd kunnen worden.
 Perspectief op Werk
Perspectief op Werk is een extra financiële stimulans, € 1 miljoen in 2019 en nog eens € 1
miljoen voor 2020 om werkzoekenden te matchen. In de doe-agenda hebben alle partijen
uit het Bestuur Regionaal Werkbedrijf zich gecommitteerd om de komende twee jaar het
plan uit te voeren. De eerste bijeenkomsten met de werkgevers hebben plaatsgevonden.
 Werkgeversservicepunt (WSP): jaarplan 2020
Het WSP heeft het jaarplan 2020 gepresenteerd in de commissie van advies. Er ligt een
financieringsvraagstuk voor 2020, dit wordt de komende tijd uitgewerkt.
 Arbeidsmigranten
Het rapport over arbeidsmigratie is afgerond door WISE UP. Dit is een onderwerp dat
samenhangt met een aantal van onze opgaven. De Commissie van Advies heeft gevraagd
om dit onderwerp de volgende keer opnieuw te bespreken, met daarbij een overzicht van
de (mogelijke) vervolgacties en de tafels waar deze thuishoren. Zo worden afspraken over
wonen bijvoorbeeld subregionaal gemaakt.
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5. Commissie van Advies Ruimte
Bereikt in de afgelopen periode
 Uitwerking plannen van aanpak
De plannen van Aanpak vitaal platteland, sterke stedenrij en natuurnetwerk zijn verder
uitgewerkt.
 Programma aanpak stikstof
Ten aanzien van de programma aanpak stikstof (PAS) is gedeeld waar West-Brabant nu staat
en hoe Regio West-Brabant zich gaat verhouden tot de inzet van het rijk.
 Brabantbrede inspraakreactie nationale omgevingsvisie
De commissie ondersteunt de Brabantbrede inspraakreactie op de nationale omgevingsvisie.
Ze kijkt uit naar samenwerking met de provincie om afspraken met het Rijk te maken om
onze regionale agenda sterker te maken.
Belangrijke mijlpalen in de komende periode
 Vitaal Platteland
De kopgroep vitaal platteland werkt aan de voorbereiding van een netwerkbijeenkomst op
28 november. Partners uit het gebied gaan samen aan de slag. Rijksadviseur Daan Zandbelt
is gevraagd om Panorama Nederland te vertalen naar West-Brabant.
 Sterke Steden
De kopgroep sterke steden heeft afspraken gemaakt hoe zij samen het economisch
vestigingsklimaat het beste kunnen ondersteunen. De sterke steden zijn ruimtelijkeconomische drager van de West-Brabantse economie en een conceptueel sterke
onderlegger voor afspraken met partners als Rijk en provincie.
 Natuurnetwerk
De nadruk bij natuurnetwerk ligt op uitwerking van het regiobod “Groene troefkaart
klimaatadaptatie”. Op 24 oktober vindt bestuurlijk overleg plaats met waterschap Brabantse
Delta en Groen Ontwikkelfonds Brabant om kansen te verkennen om natuurnetwerken door
te ontwikkelen via agrarische ondernemers.
 Mestbewerkingslocaties
Regio West-Brabant is betrokken bij de zoektocht naar locaties voor mestbewerking. De
commissie van advies ziet het belang van meststoffen voor agrofood-biobased. De regio is
betrokken bij het provinciale Plan-MER, maar niet als eigenaar. Er is een concept Notitie
Reikwijdte en Detailniveau. RWB heeft op inhoud meegewerkt zet hier vooralsnog niet
verder op in.
 Inter Bestuurlijk Programma (IBP) Zuidwestelijke Delta
De provincie Noord-Brabant en RWB participeren in het IBP programma Vitaal platteland
Zuidwestelijke Delta. Er zijn duidelijke linken naar het RWB-actieprogramma. De komende
weken wordt duidelijk of er rijksmiddelen vanuit het IBP in ons gebied worden ingezet.
 Ontwikkeldag 20 november 2019
Voor de West-Brabantse Ontwikkeldag met de provincie wordt breed uitgenodigd gezien de
integrale agenda met zowel ruimte, mobiliteit als economie.
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6. Commissie van Advies Mobiliteit
Bereikt in de afgelopen periode
 Uitvoering plannen van aanpak
De verschillende kopgroepen werken aan de uitvoering van de plannen van aanpak Openbaar
Vervoer, Wegen, Digitale Infrastructuur, Smart Mobility, Slim Goederenvervoer en Externe
Veiligheid goederenvervoer over spoor.
 Regionaal uitvoeringsprogramma (RUP)
Het RUP komt op 20 november in de Ontwikkeldag aan de orde. De provincie heeft in de
afgelopen commissie toegelicht hoe dit instrumentarium de inzet van mobiliteitsmiddelen
gaat veranderen. Samen met RWB wil de Provincie hier verder invulling aan geven.
 Datasamenwerking en regionaal verkeersteam
De commissie heeft besloten tot samenwerking op het gebied van data en continuering van
het regionaal verkeersteam.
 Onderzoek knelpunten landbouwroutes
Er is de afgelopen periode gewerkt aan het in beeld brengen van de knelpunten op het
gebied van landbouwroutes in onze regio.
Belangrijke mijlpalen / acties in de komende periode
 Openbaar Vervoer
De commissie heeft aangegeven er veel waarde aan te hechten de nieuwe ov-concessie
met de provincie goed voor te bereiden. RWB organiseert hier met de meest betrokken
gemeenten de komende twee maanden op voor alle gemeenten.
 Robuust Wegennet
De commissie heeft ingestemd met de aanpak van de kopgroep robuust wegennet om een
position paper op te stellen die onze regio en ons netwerk positioneert ten opzichte van de
belangrijke economische clusters in onze omgeving.
 Slim Goederenvervoer
De commissie heeft besloten dat RWB participeert in de zogeheten Connected Transport
Corridors. Een concreet programma van het Rijk dat met ondernemers en overheden
organiseert op uitwisseling van data om effectiever en efficiënter logistiek te organiseren.
 Digitale Infrastructuur
Het Rijk organiseert gesprektafels waarin RWB participeert.
 Smart mobility
RWB inventariseert lopende initiatieven. Daarnaast verkent RWB met experts welke delen
van onze agenda met behulp van slimme mobiliteit en mobiliteit als dienst beter
georganiseerd kunnen worden.
 Corridor Rotterdam-Antwerpen
Door drie provincies is een werkplan opgesteld, RWB is actief betrokken. Voor het
versterken van de binnenvaart, dit wordt besproken in het BO MIRT Zuidwest van 2019.
Verder richt zich dit op versterken van de voorzieningen voor vrachtwagenparkeren. RWB
verkent een mogelijk grotere rol voor buisleidingen mede in het kader van de
energietransitie en transport.
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MinderHinder A27 en A29 (Heinenoord)
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beperken van verkeersoverlast als gevolg van
grote werkzaamheden op de A27 en de A29. We bundelen regionaal de krachten om met
Rijkswaterstaat te komen tot goede afspraken.
Werkbezoek OV Groningen en Drenthe
Op woensdag 2 oktober organiseert RWB een werkbezoek naar Publiek Vervoer en OV
bureau Groningen-Drenthe in Assen. Gericht op het delen van ervaringen over hoe
openbaar vervoer en doelgroepenvervoer met mobiliteitshubs samengaan en -werken.
Externe veiligheid - goederenvervoer spoor - position paper
De RWB-werkgroep Externe Veiligheid goederenvervoer spoor werkt met provincie ZuidHolland, Noord-Brabant, Limburg en diverse betrokken gemeenten aan een position paper
voor het gesprek met het Rijk over Basisnet 2.0 (spoor).
Truckparking
Op 8 oktober organiseert RWB een kennisbijeenkomst truckparking. Eind november ronden
de gemeenten de verkenning Brabantse Wal af, de verkenning Moerdijk wordt op korte
termijn gestart. Tegelijk start de werkgroep wet- en regelgeving.

7. Advies Samenwerkende Overheden aan minister EZK
Bereikt in de afgelopen periode
 In juni adviseerden de Samenwerkende Overheden de minister van EZK over de 380kV
hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. Dit advies is gebaseerd op de
effectenanalyse van TenneT en in nauwe samenspraak met belanghebbenden. Woensdag 25
september maakte de minister zijn keuze bekend. Op enkele locaties maakt de minister een
andere keuze dan wij adviseerden. Met name de keuze van de minister voor variant rood in
Zevenbergschen Hoek baart ons zorgen. De inwoners worden hard geraakt in een gebied dat
al onder grote ruimtelijke spanning staat.



Belangrijke mijlpalen / acties in de komende periode
Als Samenwerkende Overheden gaan wij nogmaals aandringen op opvolging van het gehele,
integrale en goed onderbouwde advies bij de minister. Een voorstel inclusief de variant dat
€ 11 miljoen meer investering vraagt.

8. Subsidieregeling economie & innovatie
Bereikt in de afgelopen periode
 Er is € 149.495 aan subsidies toegekend aan zes projecten.
Belangrijke mijlpalen / acties in de komende periode
 28 oktober komt de stuurgroep bijeen die besluit over subsidietoekenning aan nieuwe
projecten. Er is deze ronde € 173.505 aan subsidiebudget te verdelen. De verwachting is dat
het budget volledig wordt benut. Daarmee is het totale subsidiebudget 2019 van
€ 323.000 uitgegeven. Er liggen ongeveer 10 nieuwe subsidieaanvragen voor.
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