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Beste leden en burgerleden,
Via de griffie heeft u een uitnodiging ontvangen voorde RWB Raadsledenbijeenkomst op maandag 6 mei (19.00-22.00).
Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende zaken besproken worden:
«
RWB Ontwerpjaarrekening 2018
»
RWB Ontwerpbegroting 2020
«
Uitvoeringsprogramma REWIN
»
RWB Actieprogramma 2019-2023
Deze bijeenkomst volgt op eerdere bijeenkomsten (o.a. van 29 januari) waarin raadsleden zijn meegenomen in de
ruìmtelijk-economische ontwikkelingen van de regio, en op welke wijze hierbinnen door overheden, maar ook met
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, op wordt samengewerkt.
Hierbij wil ik u van harte aanbevelen van deze gelegenheid gebruik te maken. De raden worden dit jaar namelijk, naast
de reguliere zienswijzeprocedure op de RWB begroting, ook uitgenodigd om dit jaar hun zienswijze te geven op het RWB
Actieprogramma 2019-2023 (het meerjarenbeleidsplan). Bij dit document sta ik graag in deze brief iets langer stil.
RWB Actieprogramma 2019-2023
Door de RWB Commissies van Advies, waarin de wethouders plaatsnemen die één van de vier onderwerpen van de
RWB pijlers in hun portefeuille hebben (Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit, Ruimte), is de afgelopen tijd het
Actieprogramma 2019-2023 tot stand gekomen. Dit is het meerjarenbeleidsplan van de RWB. Hierin hebben dus ook de
wethouders vanuit Bergen op Zoom hun inbreng gegeven.
In algemene zin zijn de in het Actieprogramma opgenomen opgaven per pijler daarom bekend en relevant voor Bergen
op Zoom. De hieraan verbonden acties zijn (met intentie) van een vrij hoog abstractieniveau, zodat concrete invulling
hiervan op een later moment (en in wisselende coalities van meewerkende gemeenten) verder vorm kan krijgen. Zonder
hierin volledig te willen zijn springen de volgende zaken er (vanuit het perspectief van Bergen op Zoom) bijvoorbeeld
specifiek uit:

»

Economie

Opgave 2. Bevorderen innovatie
o Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij regionale topsectoren (versterken regionale
kennisinfrastructuur) ^ Relevant i.r.t. de verdere ontwikkeling van de Agrofood Broedplaats en de
Green Chemistry Campus.
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o

Projecten Reqiodeal tot wasdom brengen ^ Relevant i.r.t. de Agrofood Broedplaats en de Biobased
Economy projecten die in de Regiodeal zijn opgenomen en welke connectie hebben met de Green
Chemistry Campus.
Opgave 3. Verduurzamen Economie
o Omschakeling naar biobased economie
Relevant vanwege onze focus op biobased economy S de
Green Chemistry Campus.

Arbeidsmarkt
Opgave 1. Opleidingen aansluitend op (toekomstige) vraag bedrijfsleven
o Faciliteren van campusontwikkelinq per speerpuntsector waar bedrijfsleven en onderwijs samenkomen
(interactie) ^ Relevant i.r.t. de verdere ontwikkeling van de Agrofood Broedplaats en Green Chemistry
Campus.

»

Mobiliteit

Opgave 2. Betrouwbaar wegennet
o Ontwikkelen aanpak duurzaam en betrouwbaar rijksweqennet (A4, A16, A17, A27, A58, A59) in
samenhanq met onderliggende wegennet.
Relevant i.r.t. de doorstroom A4-A58.
o "Beter Benutten" aanpak voor knooppunten Zonzeel-Klaverpolder-Hooipolder; Princeville-GalderSt.Annabosch; Markiezaat-Zoomland.
Relevant i.r.t. knooppunt Markiezaat-Zoomland.
Opgave 4. Slim Goederenvervoer
o Participatie in netwerken rondom qoederencorridors (Rotterdam en Antwerpen) en Smart Logistics
(Smartways) en hierin verbinding leggen tussen initiatieven (zoals de realisatie van regionale
truckparkinqs).
Relevant i.v.m. voortrekkersrol van Bergen op Zoom op de realisatie truckparking
A4-A58.
o Agenderen externe veiligheid op spoor richting Rijk en provincie voor inzet evaluatie basisnet.
Relevant i.r.t. zorgen van Bergen op Zoom t.a.v. externe veiligheid spoor.

»

Ruimte

Opgave 2. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as
o Organiseren van een bestuurlijk platform waar de vijf steden elkaar spreken en kennis delen over
ontwikkelingen en activiteiten.
Relevant daar Bergen op Zoom onderdeel is van deze stedenrij.
De komende periode zullen de portefeuillehouders met hun collega’s uit de regio kopgroepen vormen om de in het
Actieprogramma opgenomen opgaven en acties verder uit te werken. Bestuurders vanuit Bergen op Zoom sluiten daarbij
aan bij kopgroepen die specifiek relevant zijn voor onze gemeente.
Zienswijze
Uw raad is in de gelegenheid om, door middel van het indienen van een zienswijze, invloed uit te oefenen op het RWB
Actieprogramma en daaraan gekoppelde begroting 2020. Het proces rondom de zienswijze zal via de reguliere wijze
worden voorbereidt. Deze bijeenkomst is echter voor u een goed moment om, samen met collega raadsleden uit de
regio, hier alvast met elkaar en met de vertegenwoordigers van de RWB van gedachten over te wisselen. Mogelijk kunt u
met collega’s uit andere gemeenten tot coalities komen voor een gezamenlijke inbreng in deze.
Ik hoop daarom dat u gebruik kunt maken van deze gelegenheid, en op 6 mei aanwezig kunt zijn bij deze bijeenkomst.
Met vriendelijke groet,
fgen op Zoom

Dhr. dr. F.

