Actualiteiten RWB van 11 oktober t/m 21 november 2019
Regiodeal
Bereikt in de afgelopen periode
 In de stuurgroep RegioDeal is de verdere uitvoering van
de RegioDeal Midden- en West-Brabant Makes and Moves besproken. Op de ingediende
projectaanvragen is positief geadviseerd. Hiermee is nu het aan de gemeente Tilburg om de
beschikkingen definitief te maken. Verder is afgesproken dat de strategische
meerjarenagenda’s van EBWB en Midpoint Brabant het vertrekpunt zijn voor de verdere
samenwerking tussen Midden- en West-Brabant. De komende periode wordt zowel voor
slimme logistiek als circulaire economie met het Rijk verkend hoe nadere invulling kan
worden gegeven aan het partnerschap.

Actieprogramma RWB 2019-2023 algemeen
Belangrijke mijlpalen in de komende periode
 Het gesprek voeren tussen gemeenten 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.

Commissie van Advies Economie
Bereikt in de afgelopen periode
 Bedrijventerreinen (i.c.m. CvA Ruimte)
De gecombineerde Commissie van Advies Economie en Ruimte heeft ingestemd met de
Regionale afspraken bedrijventerreinen West-Brabant 2019-2023. Het betreft eerste
afspraken, die verder uitgewerkt worden. Met de nieuwe afspraken is een eerste stap gezet
naar een meer kwalitatief gestuurde bedrijventerreinenaanpak. De afspraken gaan over de
werkwijze rond programmerings- en huisvestingsvraagstukken en over inhoudelijke
uitgangspunten en randvoorwaarden. Bijvoorbeeld op het gebied van logistiek en
arbeidsmigranten.
 Verkenning vrijetijdseconomie
De bestuurlijke kopgroep heeft de verkenning naar de strategische positionering van de regio
op het gebied van vrijetijdseconomie en het bijbehorend programma voorgelegd aan de
commissie. Daarin wordt gevraagd om de gereserveerde €181.500 beschikbaar te stellen om
de opgave voor twee jaar uit te voeren. De Commissie van Advies adviseert positief over het
opnemen van een opgave Vrijetijdseconomie in het Actieprogramma RWB, onder het thema
Economie, voor versterking van het vestigingsklimaat en het beschikbaar stellen van de
gereserveerde middelen.
 Wielerplan
De (wieler)gemeenten nemen de uitvoering van het Wielerplan op zich. De strategische
aspecten van het Wielerplan wordt meegenomen in de regionale opgave vrijetijdseconomie.
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Creatieve Dienstverlening
REWIN heeft de contouren voor het programma Creatieve Dienstverlening
gepresenteerd aan EBWB en aan de commissie in september. De Economic Board
West-Brabant heeft Creatieve Dienstverlening aangewezen als Topsector en vraagt om geld
beschikbaar te stellen om het programma uit te voeren. De commissie heeft positief
geadviseerd over een voorstel voor financiering van het programma voor twee jaar met
€181.500 uit de reserve vanuit het positief resultaat RWB 2018 is gevormd.

Belangrijke mijlpalen in de komende periode
 Vrijetijdseconomie en financiering Creatieve Dienstverlening
Definitieve besluitvorming over de beschikbaarstelling van de gereserveerde middelen voor
Kennisdiensten en Vrijetijdseconomie is in het algemeen bestuur (AB) op 4 december 2019.
Dekking wordt gevonden in de reserve van € 363.000,- die voor dit doel vanuit het positief
resultaat RWB 2018 is gevormd. Begin 2021 zullen evaluaties uitgevoerd zijn. Deze worden
betrokken bij de afweging om structureel middelen op de onderwerpen in te zetten.
Het strategisch beraad heeft de twee voorstellen voor het algemeen bestuur direct na
behandeling in de commissie van advies Economie, via een mailronde vastgesteld. Deze zijn
op 12 november naar de leden van het algemeen bestuur gestuurd met daarbij een brief met
nadere duiding op beide onderwerpen. Dit geeft extra tijd voor een eventueel gesprek met
raden ter voorbereiding van het algemeen bestuur op 4 december.


Bedrijventerreinen
Tijdens de West-Brabantse Ontwikkeldag op 20 november worden de nieuwe regionale
afspraken bedrijventerreinen tussen de West-Brabantse gemeenten en de Provincie NoordBrabant besproken. De regio werkt aan een sterk regionaal verhaal over hoe we met de
bedrijventerreinen bijdragen aan de regionale ambitie.

Commissie van Advies Arbeidsmarkt
Bereikt in de afgelopen periode
 Nieuw uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt aan morgen
Het regionale uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt aan morgen (bestuur Regionaal
Werkbedrijf) loopt af op 31 december 2019. Samen met Onderwijs en Ondernemers wordt
een nieuw meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld.
 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. De eerste bijeenkomsten met de
werkgevers hebben plaatsgevonden. Onlangs heeft Tamara van de Ark staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid West-Brabant genoemd als een goed voorbeeld in een
filmpje over Perspectief op Werk.
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Arbeidsmigranten
De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ‘Internationale werknemers in de toekomstige
arbeidsmarkt van West-Brabant’ en de verschillende tafels waar deze kunnen worden
besproken zijn in de commissie besproken.

Belangrijke mijlpalen in de komende periode
 Resultaten West-Brabant werkt aan morgen
In het eerste kwartaal 2020 delen we de resultaten met de commissie en met het strategisch
beraad.

Commissie van Advies Ruimte
Bereikt in de afgelopen periode
 Uitwerking plannen van aanpak
De aanpakken voor vitaal platteland, sterke steden en natuurnetwerk zijn concreet opgepakt
via de bestuurlijke kopgroepen.
 Programma aanpak stikstof
De programma aanpak stikstof (PAS) is een landelijke prioriteit geworden. Via de provincie
volgt RWB de inzet van het Rijk en helpt waar gewenst de aanpak.
 Brabantbrede inspraakreactie Nationale OmgevingsVisie (NOVI)
Het Rijk verwerkt momenteel de reacties en vertaalt deze naar de Omgevingsvisie. Belangrijk
wordt de rolneming van het Rijk in de samenwerking met de provincie en via de provincies in
de samenwerking met de regio’s. We willen als regio’s en provincie het Rijk zoveel mogelijk te
verbinden aan concrete lopende projecten.
Belangrijke mijlpalen in de komende periode
 Vitaal Platteland
Het programma voor de kick-off bijeenkomst Samen naar een Vitaal platteland is gereed. De
uitnodigingen zijn verzonden. Op 28 november gaan partners uit het gebied samen aan de
slag. Rijksadviseur Daan Zandbelt geeft zijn visie op Panorama West-Brabant als vertrekpunt
voor het gesprek. Met stakeholders verkennen we vervolgens welke gebiedsgerichte
aanpakken concreet te maken zijn en wie zich daarvoor in wil zetten.
 Sterke Steden
De kopgroep sterke steden analyseert de gewenste agenda van de aanpak Sterke Steden.
Hierover neemt ze op 6 december een besluit voor het vervolg. Vertrekpunt is dat de sterke
steden een essentiële ruimtelijk-economisch drager zijn van de West-Brabantse economie en
een sterk concept zijn voor afspraken met partners als Rijk en provincie.
 Natuurnetwerk
De stand van zaken van het regiobod Groene Troefkaart Klimaatadaptatie en het bod van
Landstad de Baronie /Breda B5 wordt gemonitord. Daarnaast onderzoekt RWB de
belemmeringen in realisatie van het bod onderzocht. Dit gebeurt door middel van een
bestuurlijk/ambtelijk rondje langs gemeenten voor de volgende commissie van advies in
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maart 2020 (volgens afspraak van bestuurlijk trekker met het waterschap en Groen
Ontwikkelfonds Brabant).
Inter Bestuurlijk Programma (IBP) Zuidwestelijke Delta
De provincie Noord-Brabant en RWB participeren in het IBP programma Vitaal platteland
Zuidwestelijke Delta. Het Rijk heeft hiervoor inmiddels indicatief € 4,5 miljoen beschikbaar
gesteld. Nu wordt verkend aan welke concrete activiteiten deze middelen gekoppeld worden.
Ontwikkeldag 20 november 2019
De West-Brabantse Ontwikkeldag staat in het teken van de samenwerking tussen provincie
en regio vanuit beider programma’s. Vertrekpunt is de inzet van het gesprek Strategisch
Beraad – Gedeputeerde Staten van afgelopen 8 oktober. Inhoudelijk thema is dit keer
expliciet de verbinding tussen ruimte en mobiliteit (op inhoud) en hoe hierop in
samenwerking beter te organiseren.

Commissie van Advies Mobiliteit
Bereikt in de afgelopen periode
 Uitvoering plannen van aanpak
De kopgroepen werken aan de uitvoering van de plannen van aanpak Openbaar Vervoer met
de transitie gedeelde mobiliteit, Wegen, Digitale Infrastructuur, Smart Mobility en Slim
Goederenvervoer met Externe Veiligheid spoor.
 Openbaar Vervoer en Gedeelde Mobiliteit
In het kader van gedeelde mobiliteit wordt 2020 een essentieel jaar om, samen met de
provincie, de aanbesteding voor het openbaar vervoer en het wmo-vervoer vanaf 2023 voor
te bereiden. Er is gewerkt aan de transitiestrategie, de intentieovereenkomst die de
samenwerking regelt en aan het organiseren van gemeentelijke inzet hier op.
 Robuust Wegennet
De Position Paper voor de hoofdwegennet wordt voorbereid. Er is gewerkt aan een eerste
concept die ter reflectie aan de regiobestuurders is voorgelegd.
 Regionaal verkeersveiligheidsplan
Het aantal verkeersongevallen in West-Brabant laat een flink stijgende trend zien. De
provincie ziet dit ook Brabantbreed gebeuren. De afgelopen periode is samen met de
provincie gewerkt aan de voorbereiding van een West-Brabantse aanpak via een regionaal
verkeersveiligheidsplan.
 Slim goederenvervoer
RWB heeft onderzocht hoe we slim goederenvervoer het beste kunnen stimuleren.
Organisatorisch verkennen we de mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaande
ontwikkelingen, zoals het rijksprogramma Connected Transport Corridors. Op 21 november is
de startbijeenkomst met de bestuurlijke kopgroep en ambtelijke klankbordgroep.
 Regionaal uitvoeringsprogramma (RUP)
Het RUP is akkoord bevonden en wordt op de Ontwikkeldag van 20 november 2019 vast
gesteld. Dit is het laatste RUP. We verkennen met de provincie hoe we de samenwerking
verder vormgeven.
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Belangrijke mijlpalen / acties in de komende periode
 Openbaar Vervoer
De komende maand staat in het teken van de collegebehandelingen van de transitiestrategie
en de intentieovereenkomst. 9 december is het moment om samen met de provincie de
ambitie uit te spreken over de transitie naar gedeelde mobiliteit.
Nu is het van belang om samen afspraken te maken hoe we gaan organiseren op de
voorbereiding van de verschillende aanbestedingen in het kader van gedeelde mobiliteit. De
focus ligt op het jaar 2020 omdat dan de inhoudelijke en organisatorische kaders worden
neergezet. De regio heeft uitgesproken daarin een stevige partner van de provincie te willen
zijn omdat gedeelde mobiliteit grote gevolgen heeft voor onze bereikbaarheid. Dit kan de
regio alleen met de betrokkenheid van de gemeenten.








Robuust Wegennet
De position paper wordt samen met de gemeenten en de provincie uitgewerkt. Dit
gebeurt niet alleen binnen mobiliteit, maar juist ook via de thema’s ruimte en
economie. De position paper positioneert ons als regio ten opzichte van de belangrijke
economische clusters in onze omgeving en houdt daarin rekening met onze regionale
economische ontwikkelingen. Pijnpunten in ons robuuste wegennet worden zo concreet
mogelijk gemaakt en aangepakt op het passende schaalniveau.
Slim Goederenvervoer
De eerstvolgende stap is het concreet maken van de inzet die het programma Connected
Transport Corridors in onze regio vraagt. En waar voor ons de kansen liggen in relatie tot
onze sterke logistieke sector. We verkennen dit samen met de meest betrokken gemeenten.
Digitale Infrastructuur
We starten met de inventarisatie van de situatie en de ontwikkelingen in West-Brabant. Op
basis van dit beeld kan worden besloten tot een vervolgaanpak indien nodig. Doel is om in
West-Brabant onze digitale infrastructuur op orde te hebben.
Smart mobility
De komende periode wordt een expertsessie, met deskundigen uit de wereld van slimme
mobiliteit, data en mobiliteit als dienst, georganiseerd om te bepalen waar in onze regio de
kansen liggen voor smart mobility en hoe dit ons concreet kan helpen in het aanpakken van
pijnpunten.

Advies Samenwerkende Overheden aan minister EZK
Bereikt in de afgelopen periode
Minister Wiebes, mede namens minister Ollengren, heeft op 5 november laten weten niet in te
gaan op ons verzoek om alsnog de gevraagde variant bij Zevenbergschen Hoek over te nemen. De
Samenwerkende Overheden zijn nog in overleg over eventuele vervolgstappen.

Subsidieregeling economie & innovatie
Bereikt in de afgelopen periode
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7 Nieuwe projecten
Op 28 oktober besloot de stuurgroep over subsidietoekenning aan 7 nieuwe projecten voor
een totaalbedrag van € 168.995. Eerder dit jaar is aan 6 projecten een subsidiebijdrage
toegekend.
13 projecten in 2019 gefinancierd
In 2019 zijn in totaal 13 projecten met subsidie gefinancierd voor een bedrag van € 318.490.
Het budget voor 2019 bedroeg € 323.000. Tot en met oktober konden subsidieaanvragen
worden ingediend.
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