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HET BRABANTS STERK STEDELIJK NETWERK:  

DE MEERWAARDE VAN MIDSIZE 

 

“We investeren de komende periode in de kracht van stad en land door in te zetten op 

een integraal beleid gericht op regionale samenwerking tussen grote (centrum)stad, 

middelgrote stad en kleine (plattelands)gemeenten (…) Door Brabant te zien als een 

mozaïekmetropool is het mogelijk een groter netwerk van stedelijke kernen met elkaar te 

verbinden”.  

 

Was getekend: het college van Gedeputeerde Staten in het bestuursakkoord voor de 

periode 2015-2019.  

 

Wij, de zeven Midsize-gemeenten in de provincie Noord-Brabant, zijn ten volle bereid om 

actief mee te werken aan de totstandkoming van deze metropoolregio. De gemeenten 

Bergen op Zoom, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Uden, Veghel en Waalwijk willen een 

wezenlijk aandeel leveren in het streven onze provincie aantrekkelijker, bereikbaarder en 

concurrerender te maken. Vandaar het aanbod voor een Midsize Citydeal. Een aanbod 

waarmee veel spelers in Brabant – provinciebestuur, andere gemeenten, maar zeker ook 

maatschappelijke partners – hun voordeel kunnen doen.  

   

Als schakel tussen stad en land vervullen de Midsize-gemeenten van oudsher een 

belangrijke rol en positie binnen het Brabants stedelijk netwerk. De economische kracht 

van Midsize – waar 25  procent van alle Brabanders woont – valt niet te onderschatten. 

Ze levert, samen met de B5-gemeenten, een belangrijke bijdrage aan het verder 

versterken van de metropoolregio als motor van de Brabantse economie. 

 

Demografische veranderingen, nieuwe technologische ontwikkelingen en een economie 

die steeds meer op kennis en creativiteit  gebaseerd is, stellen  ons voor nieuwe 

uitdagingen. We hebben aan de ene kant vergelijkbare sociale problemen als de grote 

steden, terwijl we aan de andere kant over minder mogelijkheden beschikken om deze 

problemen te beantwoorden. 

 

Het rapport “Midsize Brabant” van Brabant Kennis heeft deze uitdagingen voor de 

middelgrote  gemeenten expliciet in beeld gebracht. Het rapport heeft ook geleid tot 

nieuwe contacten en kennisdeling tussen de zeven steden. Het heeft energie losgemaakt  

en geleid  tot een breed gedeeld besef dat onze steden – door hun schaal en maat – zich 

bij uitstek lenen als proeftuin voor nieuwe ontwikkelingen en innovatieve concepten. 

Midsize kan de praktijkervaringsplaatsen leveren waarom de Brabantse instellingen voor 

hoger  onderwijs steeds meer behoefte krijgen. Het “levende laboratorium” van 

maatschappelijke vernieuwing en veerkracht, zoals dat in het bestuursakkoord van de 

provincie wordt geschetst, kan bij uitstek vorm en inhoud krijgen in de Midsize-

gemeenten: dicht genoeg bij bedrijf en burger, groot genoeg om het verschil te kunnen 

maken, en op een schaal met veel slag- en daadkracht. Wij vertegenwoordigen daarmee 

precies waar stedelijk Brabant sterk in wil zijn. 

 

https://intranet.dms.meierijstad.nl/project/5830/Fotos/Logo Mozaiek Brabant 2017-rgb-web-01.png
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DE MIDSIZE CITYDEAL 

 

Middelgroot doet er dus toe in Brabant. We beseffen dat we daarin scherpe keuzes 

moeten maken. Waarin ligt de toegevoegde waarde van Midsize voor het sterk Brabants 

netwerk? Daarom doen wij een aanbod, om op een aantal kansrijke beleidsterreinen, 

samen tot actie over te gaan. Een “Midsize Citydeal”: een pakket concrete afspraken, 

met focus op thema’s waarbij we gezamenlijke belangen hebben, bedoeld om in de 

uitvoering meters te kunnen maken. Dus niet een zoveelste bestuurlijke overlegtafel, 

maar krachtige en slagvaardige coalities. Coalities die, al naar gelang het onderwerp, ook 

van samenstelling kunnen wisselen.    

Vooralsnog denken wij aan de volgende vijf thema’s: 

 

1. Logistiek 

 

De middelgrote gemeenten hebben een duidelijke positie in de logistieke opgave in 

Brabant. Logistiek is niet alleen van belang omdat het economische waarde toevoegt aan 

het vestigingsklimaat, ze is – zeker in de middelgrote gemeenten – een aanjager van 

innovatieve economische ontwikkelingen en van interessante crossovers. Bereikbaarheid 

over spoor, weg en water is voor ons van belang om de groeiende logistieke markt te 

kunnen blijven faciliteren. Laten we daarom samen bezien wat nodig is om de groei in de 

logistiek in Brabant een verdere impuls te geven. We leveren graag onze bijdrage om, 

via concrete projecten, tot een verdere uitvoering van de logistieke agenda in Brabant te 

komen. 

 

2. Veranderende dynamiek van de binnenstad 

 

Juist in middelgrote steden is de urgentie aanwezig om een adequaat 

voorzieningenniveau voor onze inwoners op peil te houden. Uit onderzoek blijkt dat de 

aantrekkelijkheid van onze binnensteden onder druk staat, niet in de laatste plaats 

omdat hier de winkelleegstand – zeker in vergelijking met grote steden - fors is en 

structureel lijkt. Samen met de provincie willen wij zoeken naar mogelijkheden hoe we 

op deze veranderende dynamiek kunnen inspelen, zodat het voorzieningenniveau voor 

onze inwoners en voor de inwoners van de omliggende kernen op peil kan blijven. De 

innovatiekracht waarmee in onze steden wordt gewerkt aan het “heruitvinden” van de 

binnenstad, biedt ons een goede pionierspositie. 

 

3. Mobiliteitsagenda 

 

De middelgrote steden fungeren als (voorstads)haltes die goed bereikbaar zijn per auto 

en aangesloten zijn op snelle trein- en busverbindingen. Midsize heeft een onmiskenbare 

rol als schakel in het ov-netwerk tussen (grote) stad en platteland. Wij zien dat de 

mobiliteitsagenda vooral op het gebied van openbaar vervoer concretisering nodig heeft. 

Met het oog op de per GGA-gebied op te stellen ov-agenda, bieden wij u aan hierover 

vanuit Midsize-verband mee te denken. Juist door de korte lijnen en de al genoemde 

schakelfunctie van de middelgrote gemeenten willen wij hier graag als innovatielab 

dienen. 

https://intranet.dms.meierijstad.nl/project/5830/Fotos/Logo Mozaiek Brabant 2017-rgb-web-01.png
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4. De economie van morgen 

 

Wij zijn ambitieus in onze duurzaamheidsdoelen en bieden ruimte voor verduurzaming 

van de energie- en van de agrosector. De economie van morgen is een groene en 

duurzame economie. De focus ligt daarbij op de combinatie het opwekken van energie uit 

bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens, en het besparen van energie door betere 

isolatie van gebouwen.   

 

Met onze oude industriële basis als vertrekpunt ontstaan in onze gemeenten 

innovatiemilieus, veelal in niches die belangrijk zijn voor de Brabantse economie. Juist in 

onze steden met onze lokale netwerken bieden we een ideale omgeving als broedplaats 

voor dit soort type innovaties. En als plaats om jong talent te binden. De verbinding 

hebben en houden met het (hoger) beroepsonderwijs is hierin cruciaal. 

Juist vanwege de vele duurzaamheidsinitiatieven en de slag- en daadkracht die wij als  

middelgrote gemeenten hebben, zijn we meer dan bereid om met de provincie te werken 

aan nieuwe en innovatieve duurzaamheidsprojecten in onze gemeenten en zo een 

bijdrage te leveren aan de circulaire economie. 

 

5. Het versterken van de sociale veerkracht 

 

We hebben het in de inleiding al aangekaart: middelgrote gemeenten ervaren vaak 

dezelfde problematieken als de grote steden. Dat geldt zeker voor sociale veerkracht. Het 

recente onderzoek van PON/Telos laat zien dat de middelgrote gemeenten hier slechter 

scoren dan de rest van Brabant. Dat is voor ons aanleiding ons aan te sluiten bij 

initiatieven die vanuit de provincie worden ontwikkeld om de sociale veerkracht in de 

provincie te versterken. Daarnaast willen wij het initiatief nemen om, bijvoorbeeld via het 

organiseren van een symposium, te komen tot kennisdeling over dit onderwerp, 

Sociale veerkracht gaat in het geval van middelgrote gemeenten vooral om de 

arbeidsmarkt van morgen en de decentralisaties in het sociaal domein. Daarnaast zullen 

wij in de toekomst te maken krijgen met een teruglopend voorzieningenniveau 

(bijvoorbeeld in de ziekenhuiszorg). Wij staan daarbij voor de uitdaging om te komen tot 

nieuwe concepten en samenwerkingsverbanden die dat verlies voor onze inwoners – en 

de inwoners van de omliggende regio – gaan compenseren. 

 

 

CONCLUSIE 

 

De zeven middelgrote Brabantse gemeenten bieden zich aan als innovatielabs voor 

mobiliteitsbeleid, de logistieke agenda en de economie van morgen. Via deze Midsize 

Citydeal willen wij ons committeren aan een aantal initiatieven die innovatief zijn en die 

ook buiten Midsize toepasbaar zijn.  

 

Daarnaast vragen wij om partnerschap bij een aantal voor ons urgente opgaven, zoals 

het versterken van sociale veerkracht en de veranderende dynamiek in de binnensteden. 

Wij denken dan bijvoorbeeld om het (tijdelijk) aanpassen van provinciale regelgeving, 

meer ruimte bieden aan nieuwe ideeën, het leveren van maatwerk, het koppelen van 
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bestaande geldstromen, het aanpassen van financieringsvoorwaarden en het werken met 

nieuwe vormen van aanbesteden (bijvoorbeeld concessieverlening in het openbaar 

vervoer). 

 

Het gaat ons in eerste instantie uitdrukkelijk niet om een financiële bijdrage, maar om 

een propositie van projecten die bijdragen aan het versterken van de groei, leefbaarheid 

en innovatie van het sterk Brabants Netwerk. Om het attractiever, bereikbaarder en 

concurrerender maken van onze provincie. Bergen op Zoom, Oosterhout, Oss, 

Roosendaal, Uden, Veghel en Waalwijk zijn zich terdege bewust van hun positie, van hun 

rol en verantwoordelijkheid en van de meerwaarde die ze kunnen leveren.  

 

Daarom is dit manifest voor ons de opmaat naar een dialoog die we gezamenlijk willen 

aangaan met bestuurlijk Brabant. Met als doel de meerwaarde van Midsize te verzilveren 

in concrete projecten en initiatieven, waarvan stad èn platteland in onze provincie 

uiteindelijk zullen profiteren.  
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Bestuurlijke samenvatting 

 

Midsize Brabant staat sinds 2014 op de agenda. Onze City Deal Het Brabants sterk 

stedelijk netwerk uit 2016 krijgt nu uitwerking. Onze zeven gemeenten Bergen op 

Zoom, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Oss, Uden en Meierijstad bieden de ideale 

omstandigheden voor proeftuinen om met de provincie en lokale partners te werken 

aan een goed woon-, werk- en leefklimaat voor een duurzame toekomst. 

 

De schaal van Midsize Brabant en de omstandigheden in onze gemeenten nodigen uit 

om te werken aan thema’s van sociale veerkracht, de binnenstad, de logistiek, de 

economie en de mobiliteit. Daar heerst urgentie, benoemen we ambities, er spelen al 

projecten en met die thema’s kunnen we samen nog slagen maken. In vijf 

themahoofdstukken worden urgentie, potenties, ambities, projecten en acties 

benoemd. De inhoudelijke elementen die daarbij aan de orde komen worden 

hieronder getoond in een overzicht. 

 

 

Sociale veerkracht 

Lerend netwerk; sterke gemeenschappen; zelfredzaamheid en participatie; zorg; arbeid; 

nieuwe inwoners; connectiviteit en technologie 

Binnenstad 

Retailcrisis; monofunctioneel vastgoed en herbestemming; concentratie en ruilverkaveling; 

centrummanagement; woningmarkt; aantrekkingskracht door identiteit, leisure, 

herinrichting en beheer; meekoppelen klimaatadaptatie 

Logistiek 

Internationaal centrale ligging; multimodale ontsluiting, overslag en bewerking; 

arbeidsmarkt en onderwijs; technieken voor duurzaamheid 

Economie 

Circulair en biobased; energietransitie; coöperatief handelen; bedrijvigheid en woningen 

Mobiliteit 

OV-schakels tussen (grote) stad en platteland; voor- en natransport; capaciteit van op- en 

afritten en missing links wegennet; treindienstregeling; fietsparkeren; snelfietsen; 

elektrische auto’s 

 

 

Ons voorstel is dat per thema de portefeuillehouders uit het college van B&W elkaar 

opzoeken. De vakambtenaren van onze gemeenten ondersteunen dat contact. In het 

overleg wordt snel duidelijk waar Midsize Brabant zelf verrijking kan aanbrengen, en 

hoe we aansluiting vinden bij de provincie, de rijksoverheid en ter zaken doende 

netwerken. Maar het overleg kan ook benoemen waar gemeenten met betrekking tot 

een thema al actief zijn in hun eigen regio. 
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1. Inleiding 

 

Sinds 2014 is Midsize Brabant onderwerp van reflectie. Er verschenen enkele essays1 

en op 23 april 2015 werden toekomstscenario’s2 besproken tijdens een bijeenkomst 

in het SLEM in Waalwijk. In november 2016 boden we als  Midsize-gemeenten een 

City Deal aan die aansluit op de ambitie neergelegd in het Noordbrabantse 

bestuursakkoord 2015-2019. Uit hoofdstuk 7 ‘Brabant verbindt’ van dat 

bestuursakkoord Beweging in Brabant: 

 

‘We investeren de komende periode in de kracht van stad en land door in te zetten op 

een integraal beleid gericht op regionale samenwerking tussen grote (centrum)stad, 

middelgrote stad en kleine (plattelands)gemeenten. De verbinding van stad en land 

vinden wij nodig voor een sterk ecosysteem van maatschappelijke innovatie. […] 

Door Brabant te zien als een mozaïekmetropool is het mogelijk om een groter 

netwerk van stedelijke kernen met elkaar te verbinden.’ 

 

In de City Deal Het Brabants sterk stedelijk netwerk: De meerwaarde van Midsize 

noemen we thema’s waarop de gemeenten en hun partners aan de slag gaan. Voor 

elk van die vijf thema’s werken we hier uit wat de opgave inhoudt (urgentie, opties 

en ambities), welk werk er al wordt verricht (projecten en mogelijke proeftuinen) en 

door wie, en welke acties Midsize Brabant wil ondernemen. Deze stand van zaken is 

niet alleen een beschrijving van potenties. Het is ook een uitnodiging aan het 

provinciebestuur, de rijksoverheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties om 

proeftuinen of projecten mee mogelijk te maken of daarin te participeren. 

 

Innovatie - De term proeftuinen duidt er al op: we zoeken wegen van vernieuwing. 

Dat is eigenlijk eenvoudig te verklaren. Middelgrote gemeenten in Noord-Brabant 

volgden doorheen de negentiende en de twintigste eeuw een pad met de 

modernisering van de landbouw, de industrialisering en de gespreide verstedelijking 

in de naoorlogse jaren. Maar de economie, de samenstelling van de bevolking, de 

hele samenleving is veranderd. We zien immigratie, ontgroening en vergrijzing, een 

economie van diensten en internet, een geografie van netwerken. We willen meegaan 

op dat pad. En ondertussen worden we geconfronteerd met de erfenissen van het 

industriële tijdperk. Herbestemming, klimaatadaptatie en een circulaire economie 

stellen nieuwe eisen. 

 

Innovatie betekent meegaan met de mondiale trends en ontwikkelingen en is een 

voorwaarde voor economische groei. In de publicatie Kernelementen van succesvolle 

innovatiemilieus3 wordt de kracht van middelgroot goed duidelijk. We zijn klein 

genoeg om dichtbij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te 

staan, en groot genoeg om een verschil te kunnen maken. De juiste slag- en 

daadkracht dus. In de publicatie wordt een aantal kernelementen onderscheiden:  

o local buzz; 

o global pipelines; 

o entrepreneurial dynamics; 

o urbanity; 

o branding;  

o governance of innovation. 
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Die elementen die van belang zijn voor innovatiemilieus zijn in middelgrote 

gemeenten ruim aanwezig, waardoor dit in potentie goede innovatiemilieus zijn. Deze 

innovatiekracht benutten is een opgave waar Midsize Brabant voor staat.  In een 

interactieve video wordt dit duidelijk: http://jamdots.nl/custom/Waar-gedijt-

innovatie.  

 

Midsize Brabant biedt een lokale vitaliteit, aangehaakt op grootschaliger netwerken, 

met georganiseerde ondernemers die er goed in slagen samen te werken met hun 

gemeentebestuur. Onze ligging in Brabant maakt dat we een goede uitgangspositie 

hebben aan global pipelines: gelegen tussen Rotterdam, Antwerpen en het 

Ruhrgebied. Met de grote steden rondom en in Brabant zijn er wederkerige relaties.  

Vooral van Brainport Eindhoven gaat een grote stimulans uit. Urbanity bestaat uit  

leefmilieu, connectiviteit en culturele faciliteiten. Deze zijn allemaal in voldoende 

mate aanwezig in de middelgrote stad. Die middelgrote stad kan een goed alternatief 

bieden voor de grote druk op de grootste steden in ons land. Zie Nederland als een 

groot stedelijk netwerk. En dankzij hun schaal en maatschappelijke organisatiekracht 

is governance een kernelement waarin onze gemeenten onderscheidend kunnen zijn. 

Deze kernelementen wil Midsize Brabant benutten in proeftuinen en projecten. Onze 

schaal leent zich ook goed voor experimenten, doordat er voldoende massa is om een 

experiment te laten slagen en voldoende slagkracht binnen de netwerken om een 

experiment goed te organiseren. Door de goede samenwerking van Midsize Brabant 

wordt de kansrijkheid van proeftuinen verder vergroot. 

 

We zijn ons bewust van de context van de mondiale economie en van het debat over 

stedelijkheid in Europa en Nederland (zoals Agenda Stad en Midsize NL). Daar wil 

Midsize Brabant zich op richten voor zover dat helpt bij onze analyse van 

ontwikkelingen en het verbeteren van onze aanpak. Maar voor deze uitwerking is 

vooral van belang wat er speelt in Noord-Brabant, welke rol middelgrote gemeenten 

hierbij innemen en wat dat plaatselijk betekent. 

 

Scenario’s - Hoewel vernieuwing een zoektocht met risico’s en verrassende 

vondsten mag zijn, hoeft innovatie voor Midsize niet ongericht te zijn. In de 

Verkenning van de toekomst voor Brabantse middelgrote steden van BrabantKennis 

zijn vier toekomstscenario’s beschreven: 

o de aantrekkelijke woonstad (regio-economie, economische waarden, leiderschap); 

o de bloeiende streekstad (regio-economie, balans in waarden, gelijk speelveld); 

o de ondernemende pionierstad (internationale economie, economische waarden, 

gelijk speelveld); 

o de slimme industriestad (internationale economie, economische waarden, 

leiderschap). 

De zo benoemde scenario’s zijn behulpzaam om de potenties herkenbaarheid en om 

de inspanningen samenhang te geven. Bijvoorbeeld wanneer er keuzen te maken zijn 

voor een dynamische binnenstad, is de oriëntatie op al dan niet woonstad of 

streekstad van belang. 

 

Niet alle onderwerpen die ons als Midsize Brabant aangaan zijn even geschikt om op 

het niveau van Midsize aan te pakken. Sommige onderwerpen zijn meer geschikt 

voor een regionale benadering. Toch zijn er onderwerpen waarop middelgrote 

gemeenten elkaar verder kunnen helpen en elkaar kunnen inspireren. De 

http://jamdots.nl/custom/Waar-gedijt-innovatie
http://jamdots.nl/custom/Waar-gedijt-innovatie
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verschillende acties en een procesvoorstel zijn benoemd aan het slot van elk 

themahoofdstuk. 

 

 

Binnenstad Bergen op Zoom 
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2. Versterken van de sociale veerkracht 

 

Uit de Verkenning:4 

‘Sociale veerkracht Midsize-gemeenten vraagt aandacht’ 

 

Uit de City Deal: 

 

‘[…] middelgrote gemeenten ervaren vaak dezelfde problematieken als de grote 

steden. Dat geldt zeker voor sociale veerkracht. Het recente onderzoek van 

PON/Telos laat zien dat de middelgrote gemeenten hier slechter scoren dan de rest 

van Brabant. Dat is voor ons aanleiding ons aan te sluiten bij initiatieven die vanuit 

de provincie worden ontwikkeld om de sociale veerkracht in de provincie te 

versterken. Daarnaast willen wij het initiatief nemen om, bijvoorbeeld via het 

organiseren van een symposium, te komen tot kennisdeling over dit onderwerp. 

 

Sociale veerkracht gaat in het geval van middelgrote gemeenten vooral om de 

arbeidsmarkt van morgen en de decentralisaties in het sociaal domein. Daarnaast 

zullen wij in de toekomst te maken krijgen met een teruglopend 

voorzieningenniveau (bijvoorbeeld in de ziekenhuiszorg). Wij staan daarbij voor de 

uitdaging om te komen tot nieuwe concepten en samenwerkingsverbanden die dat 

verlies voor onze inwoners – en de inwoners van de omliggende regio – gaan 

compenseren.’ 

 

 

 

2.1. Oriëntatie - Sociale veerkracht is een erg breed begrip. Voor zover de Midsize-

gemeenten al met dit onderwerp bezig zijn, geven ze hieraan ieder een eigen 

invulling en prioriteit.  Die diversiteit komt ook naar voren uit de beantwoording van 

de vragen die we onszelf stelden over urgentie, ambitie en projecten. Een 

vergelijkbaar beeld zien we bij de provincie. Ook daar lijken meerdere interpretaties 

mogelijk van wat onder sociale veerkracht wordt verstaan. Volgens de 

uitvoeringsagenda sociale veerkracht 2017-2020 wil de provincie daarbij vooral 

komen tot een Brabantbreed lerend netwerk, zodat partners van elkaars ervaringen 

met sociale veerkracht kunnen leren. Als vervolgens gekeken wordt welke 

onderwerpen zijn vertaald naar daadwerkelijke initiatieven (van ook andere dan de 

Midsize-gemeenten in Brabant), waarvan het de bedoeling is dat ervan geleerd wordt, 

dan valt opnieuw de enorme diversiteit op. Deze diversiteit maakt het niet eenvoudig 

om tot één gemeenschappelijke noemer te komen waarin alle onze gemeenten én de 

provincie zich kunnen herkennen. Een algemeen geaccepteerde definitie van sociale 

veerkracht is: Het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen 

om te kunnen gaan en de toegang tot externe hulpbronnen die ze daarbij hebben. 

 In deze notitie klinkt  een analyse door van de zoektocht naar deze 

gemeenschappelijke noemer. 

 

2.2. Urgentie – De Midsize-gemeenten erkennen het belang van sociale veerkracht. 

Middelgrote gemeenten kennen vaak dezelfde problematieken op sociaal-

maatschappelijk gebied als de grotere gemeenten in Noord-Brabant, maar hebben, in 

de aanpak daarvan, in de regel niet de beschikking over dezelfde middelen als de 

grotere steden.  Dat beeld wordt bevestigd door de rapportage van PON/Telos, 
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waaruit blijkt dat de Midsize-gemeenten op het gebied van sociale veerkracht niet 

optimaal presteren. 

 

 

  

Bron: Perspectiefnota 2017 Provincie Noord-Brabant (op basis van monitor Sociale Veerkracht 

PON/Telos) 

Hierbij dient wel de aantekening te worden gemaakt dat met een dergelijk overzicht 

alleen – waar er sterk de focus ligt op de ‘achterstanden’ in onze gemeenten – het 

vraagstuk van sociale veerkracht te  zeer wordt geproblematiseerd. Juist door onze 

schaal en maat is Midsize Brabant bij uitstek in staat om te dienen als proeftuin en 

laboratorium voor experimenten met sociale veerkracht. Aan de ene kant hebben 

onze gemeenten voldoende massa om dergelijke experimenten daadwerkelijk verder 

te tillen dan de initiatieffase. Aan de andere kant kenmerken onze gemeenten zich 

door korte lijnen en een overzichtelijk veld aan (maatschappelijke) 

samenwerkingspartners. Dat vergroot aanzienlijk de kansen op een succesvolle 

toepassing in de praktijk. 

De urgentie van onze gemeenten krijgt vorm en inhoud op de volgende 

beleidsterreinen: 

o arbeidsmarkt: Bergen op Zoom, Oosterhout, Oss, Waalwijk; 

o vernieuwing in de (ouderen)zorg: Waalwijk, Roosendaal, Oosterhout, Uden, 

Bergen op Zoom; 

o wijkontwikkeling of integrale gebiedsaanpak: Bergen op Zoom, Meierijstad, Oss, 

Uden; 

o burgerparticipatie en -initiatieven: Waalwijk, Oosterhout, Uden, Meierijstad; 
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o jeugdhulp: Waalwijk, Oss, Bergen op Zoom; 

o data-gestuurd werken en gegevensmanagement of connectiviteit: Waalwijk, Uden; 

o braindrain tegengaan: Waalwijk; 

o sociaal-maatschappelijke effecten van arbeidsmigratie: Waalwijk; 

o preventie: Oss, Uden. 

 

Deze verscheidenheid laat zich verklaren uit hetgeen in de korte beschouwing vooraf 

werd gemeld: gemeenten geven ieder hun eigen invulling aan het begrip sociale 

veerkracht. Veel van wat gemeenten en provincie doen, kan vanuit verschillende 

initiatieven worden benaderd (Brabantse Health Deal, versnellingsagenda hotspots, 

City Deal, enz.). De keuze om een onderwerp bij sociale veerkracht onder te 

brengen, is niet altijd met harde criteria beargumenteerd. Zo maakt bijvoorbeeld 

Oosterhout werk van betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; 

omdat daar vooral projecten lopen in de logistieke sector, krijgt deze ambitie echter 

een vertaling onder het thema logistiek. 

 

2.3. Potenties – Midsize Brabant wordt gekenmerkt door sterke lokale netwerken en 

relatief hechte gemeenschappen, een gevolg van de relatief beperkte omvang van 

onze gemeenten. Groot genoeg om de benodigde bestuurlijke slagkracht te 

ontwikkelen en klein genoeg om zaken te kunnen regelen op een menselijke maat en 

binnen een korte termijn. Ook de elementen van de triple helix (verbinding tussen 

overheid, ondernemers en onderwijs) kunnen daardoor nog worden verbreed naar de 

samenleving als geheel. 

 

Op het brede terrein van het sociaal domein vinden veel ontwikkelingen plaats. Van 

het stimuleren van de arbeidsmarkt tot en met vernieuwing in de zorg, steeds in 

combinatie met technische innovaties en/of onderzoek. Soms door gebruik te maken 

van een nieuwe techniek, soms door gericht met nieuwe technieken data te 

genereren om te kunnen sturen op wenselijke ontwikkelingen binnen de samenleving 

(onder de noemer: meten is weten). 

 

Vanuit het al genoemde sterke netwerk hebben veel gemeenten de ambitie om, 

samen met maatschappelijke partners en medeoverheden, werk te maken van het 

versterken van de sociale samenhang in de gemeente. De inzet is er daarbij vooral 

gericht op diegenen die in de maatschappij geïsoleerd (dreigen te) raken, die het niet 

meer op eigen kracht redden en/of die sowieso moeilijk gehoord worden. Gemeenten 

kiezen daarbij enerzijds voor een (integrale) wijkbenadering en anderzijds voor 

specifieke thema’s, zoals het bestrijden van eenzaamheid, het  omgaan met dementie 

of jongeren op gezond gewicht. 

 

Waar het gaat om het versterken van de arbeidsmarkt, kiezen steeds meer 

gemeenten voor maatwerk in de afstemming tussen onderwijs, overheid en 

arbeidsmarkt. Op het niveau van de RPA’s (Regionaal Platform Arbeidsmarkt) worden 

hierover weliswaar afspraken gemaakt op het niveau van de regio’s – op zich logisch, 

want de arbeidsmarkt is een regionale markt – maar steeds vaker blijkt  de behoefte 

hierover ook op lokaal niveau uitwerkingsafspraken te maken.  
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2.4. Ambities – Sociale veerkracht wordt gekoppeld aan het sociale domein. De 

ambities van onze gemeenten vertalen zich, ruwweg, naar twee sporen:  

o het  versterken van de positie van (kwetsbare) inwoners, in combinatie met een 

goede bereikbaarheid van zorg en ondersteuning; 

o het verbeteren van de arbeidsmarkt (opheffen van de mismatch). 

Die ambities worden hierna verder beschreven. 

 

Kwetsbare inwoners – Onze gemeenten laten al ambities zien met betrekking tot 

GGZ-cliënten in de wijk of in het onderwijs, wooncomfort en technologie (domotica, 

e-health), programmeren voor leefbaarheid, versterken van het sociale netwerk in de 

wijk en benutten van het voorliggende veld. 

 

In een wijk van Veghel (Meierijstad) komt er zicht op de sociale veerkracht in die 

wijk. Dat geeft inzicht in de kracht van de wijk en dus ook in welke (sociale) 

netwerken er al zijn en hoe deze positieve elementen in een wijk gebruikt kunnen 

worden om kwetsbare burgers in een wijk te laten wonen. Concreet sluit Meierijstad 

zich aan bij een project van de GGZ om tot een nieuw concept te komen om 

kwetsbare burgers in een wijk te laten wonen. 

 

Oss en Uden werken samen aan de vormgeving van een project met wooncomfort, 

gericht op de digitalisering van woningen in relatie tot toekomstbestendig en 

duurzaam wonen. Binnen dit project wordt een zorglabel ontwikkeld, waardoor de 

aanpasbaarheid van een woning aan een ziekte of beperking kan worden gemeten. 

Inzichtelijkheid in de aanpasbaarheid van woningen en in het bestand van geschikte 

woningen vormt de basis om thuis / in de eigen wijk zelfstandig te kunnen 

functioneren. 

 

Roosendaal heeft de ambitie een sociaal sterke stad te zijn, waar iedereen naar eigen 

vermogen en naar eigen tevredenheid in de samenleving kan deelnemen en niemand 
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wordt uitgesloten. Er zijn in Roosendaal verschillende projecten opgezet, samen met 

het onderwijs, die zich richten op kwetsbare jongeren met een licht verstandelijke 

beperking. 

 

Voor Bergen op Zoom is het leefbaar houden van wijken en dorpen een belangrijke 

uitdaging. Via het opstellen van de uitvoeringsagenda leefbaarheid wordt hieraan 

gewerkt. Aan de hand van een inventarisatie worden de meest urgente opgaven in 

beeld gebracht. Op basis daarvan wordt een uitvoeringsagenda geformuleerd: een 

overzicht van opgaven, gekoppeld aan een planning. 

 

In Oosterhout is de ambitie gericht op het vergroten van de zelfraadzaamheid en 

samenredzaamheid, zodat iedereen zoveel mogelijk mee kan (blijven) doen. Daar 

waar dit niet lukt, zorgen de gemeente en haar partners voor passende 

ondersteuning, thuis of dicht bij huis. (Versterking van) het sociale netwerk (onder 

andere via het sociaal wijkteam) speelt hierin een centrale rol.  

 

Uden wil de hele gemeente, met specifieke aandacht voor het gehele buitengebied, 

aanhaken op glasvezel. Dit is nodig om inwoners aangesloten te laten blijven op de 

snelheid van technologische ontwikkelingen en communicatie met de overheid. 

Hierdoor kunnen inwoners gebruik (blijven) maken van e-health en domotica, ook als 

er geen multifunctionele accommodatie of inlooppunt in de buurt is.  

 

Waalwijk vertrouwt op de eigen kracht van haar inwoners. Iedereen heeft talenten en 

kan zich op zijn of haar eigen manier inzetten voor zijn of haar omgeving. Voor wie 

het niet redt, biedt de gemeente een vangnet. De gemeente wil het zogenoemde 

voorliggende veld beter in kaart brengen om zo talenten en behoeften aan elkaar te 

kunnen koppelen. Op die manier werkt Waalwijk aan de ambities uit het 

coalitieakkoord 2014-2018 Krachten bundelen: het bundelen van al deze krachten 

geeft een enorm potentieel aan energie en versterkt de input voor dynamisch denken 

en doen. Het zorgt ervoor dat het Waalwijk en zijn inwoners, ondanks de 

bezuinigingen, voor de wind gaat.  

 

Arbeidsmarkt – Midsize Brabant laat ook met betrekking tot de arbeidsmarkt al 

ambities zien. De gemeente Bergen op Zoom formuleert als haar ambitie de 

mismatch op de arbeidsmarkt recht te trekken door een hogere arbeidsparticipatie, 

meer innovatiekracht en een betere aansluiting van (beroeps)onderwijs. Ook Oss 

heeft als belangrijkste ambities het verbeteren van de samenwerking met onderwijs 

en de arbeidsmarkt versterken (ook voor toekomstige beroepen). Daarbij ziet de 

gemeente onder andere kansen bij een Talentencampus als verbinding tussen 

onderwijs en  bedrijven, gericht op de arbeidsmarkt van morgen. In Oosterhout is het 

Logistiek Platform Oosterhout opgericht, waarin onderwijs, overheid en ondernemers 

kijken hoe het aanbod op de arbeidsmarkt beter kan worden afgestemd op de vraag 

uit de logistieke sector. In Roosendaal wordt, in samenwerking met organisatie MEE, 

gewerkt aan een project dat arbeidsparticipatie voor mensen met een psychische 

beperking tot doel heeft. Juist omdat Waalwijk een werkgemeente is, zijn er ook 

kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag te krijgen. 

Waalwijk heeft een goed werkklimaat en is aantrekkelijk voor ondernemers, van 

groot tot klein, om zich er te vestigen. Er zijn in Waalwijk, zoals in Veghel, meer 

banen dan de beroepsbevolking groot is. 
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2.5. Projecten - Op dit moment lopen binnen onze gemeenten tal van projecten. 

Sommige daarvan komen in aanmerking om als proeftuinen aangemerkt te worden, 

omdat gemeenten daarin samenwerken met maatschappelijke partners en andere 

overheden én er sprake is van nieuwe regelgeving, het oprekken van bestaande 

kaders of specifieke leerelementen die overgedragen kunnen worden. Dat leidt tot het 

volgende (niet-uitputtende) overzicht van projecten en proeftuinen. 

 

Arbeidsmarkt - In Bergen op Zoom speelt de ontwikkeling Netwerkorganisatie WSP 

werkcentrum Brabantse Wal. Hierin werken het werkgeversservicepunt, Social Return 

on Investment en het op te richten Grensinformatiepunt samen. Medio 2017 zijn zij 

gevestigd onder één dak, waardoor fysieke verbinding met onderwijs en 

ondernemingen wordt gelegd. Ook wordt verbinding gelegd met een 

innovatiecentrum, dat zich tevens op deze locatie gaat vestigen. 

 

 

Op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt spelen in Oss de projecten: 

 

o BIM5: vernieuwend onderwijs in de gebouwde omgeving; 

o ’t Leijhuis: vernieuwing opleiding zorg, dichterbij de samenleving. 

 

 

 

In Waalwijk loop het project Stop the brain drain. Samen met stakeholders worden 

projecten opgezet die Waalwijkse jongeren moeten wijzen op de aantrekkelijkheid 

van Waalwijk, ook na hun studie. Jongeren gaan na het behalen van hun middelbare 

schooldiploma elders studeren en kiezen na het afronden van hun studie niet meer 

voor wonen in Waalwijk. Samen met inwoners en ondernemers werkt Waalwijk nu 

aan een plan om deze brain drain te stoppen. Het doel is de diversiteit van de 

samenstelling van de bevolking te stimuleren en een aanbod te bieden van 

(hoogopgeleid) personeel voor de lokale arbeidsmarkt. Daarnaast werkt Waalwijk aan 

het invullen van maatschappelijk ondernemerschap in relatie tot regelarme zones. 

Waalwijk moedigt inwoners aan te ondernemen en te ondervinden hoe de gemeente 

hen daarin kan ondersteunen. Regelarme zones kunnen daartoe een hulpmiddel zijn. 

 

Kwetsbare inwoners -  In een wijk in Veghel (Meierijstad) is Nieuwe wegen voor 

GGZ en opvang een landelijke project waarbij allerlei organisaties samenwerken om 

mensen met een kwetsbare achtergrond te laten blijven of komen wonen in de wijk. 

Dat begint bij een goede analyse in de wijk om te zien wat de veerkracht in de wijk 

is. Er wordt momenteel gekeken of verbinding te maken is met het programma van 

de provincie. De gemeente Meierijstad werkt al samen met Oss, Uden, Bernheze en 

Landerd aan kwetsbare inwoners en sociale veerkracht. Hiertoe is onlangs een 

whitepaper besproken door de colleges van B&W van de As50-gemeenten. De 

volgende drie belangrijke onderwerpen uit het whitepaper zijn: de toekomst van 

middelbaar opgeleiden, het binden van jonge hoogopgeleiden en de sociale 

veerkracht van onze gemeenschappen.  

 

In de BLOU-gemeenten (Bernheze, Landerd, Oss en Uden) speelt tevens Uden 

Ontzorgt, een specifiek digitaal hulpmiddel voor kwetsbare (meestal oudere) 
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inwoners waarvan zelfs mensen met dementie het gebruik nog kunnen leren. 

Hiermee kan – ook op afstand – contact met mantelzorgers worden onderhouden en 

kunnen maaltijden, was of boodschappen aan huis worden bezorgd. Ook 

medicijntrouw, hulp bij therapie en voordeurcontrole behoren tot de mogelijkheden. 

Uden zelf is bezig met het ontwikkelen van een wijkontwikkelbedrijf in coöperatie-

vorm waarbij alle bewoners van die wijk, ongeacht herkomst of leeftijd, kunnen 

deelnemen om zichzelf, hun sociale context en de wijk te versterken. Het is een 

buurtinitiatief dat wordt gefaciliteerd door de gemeente en begeleid door Stock-5. 

 

In Oosterhout spelen de volgende vier projecten: 

o innovatie dagbesteding (Floraliatuin): verkenning om een sociale reactiveringsplek 

te ontwikkelen voor kwetsbare personen in de samenleving (vanuit Wmo, Werk & 

inkomen en Jeugd); 

o Krachtig Oosterhout: samenwerkingsverband van Amphia Ziekenhuis, 

zorgaanbieders en BOM, ontwikkelen van negen programma’s om Oosterhouters 

zelf aan gezondheidsbevordering te laten werken; 

o Dementievriendelijk Oosterhout: om de zorgketen rond dementie open te breken 

geeft Oosterhout in 2017 een impuls aan Dementievriendelijk Oosterhout; centraal 

staat een city challenge waarin ondernemers, studenten, inwoners, 

sportverenigingen (eigenlijk iedereen van binnen en buiten Oosterhout) worden 

uitgedaagd om met ideeën te komen om Oosterhout dementievriendelijker te 

maken; momenteel ligt er € 15.000 prijzengeld / uitvoeringsbudget; 

o Datagestuurde, gebiedsgerichte aanpak: op basis van verschillende data komen 

tot een specifieke, gebiedsgerichte aanpak van sociaal-maatschappelijke (multi-) 

problematiek. 

 

De gemeente Waalwijk pakt, op projectbasis, de volgende drie uitdagingen in het 

sociaal domein aan: 

o onderzoek onder arbeidsmigranten naar hoe zij hun woonomgeving ervaren: 

wellicht komen er uit dit onderzoek concrete adviezen die vorm kunnen krijgen in 

een proeftuin; 

o doorbreken van intergenerationale armoede: hoe voorkom je dat kinderen van 

ouders die met armoede en schulden te maken krijgen, dit zelf overnemen; in het 

najaar organiseert de gemeente een conferentie over dit weerbarstige onderwerp; 

o invullen van maatschappelijk ondernemerschap in relatie tot regelarme zones. 

 

Bij een aantal gemeenten zijn op het gebied van sociale veerkracht de volgende 

projecten doorlopen: 

o Roosendaal: Project Autimatch in samenwerking met MEE; 

o Oss: Proeftuin Ruwaard: gezamenlijke (overheid – bewoners – instellingen) 

benadering zorg-problematiek en koppeling van budgetten voor integrale aanpak; 

o Oss: voorzieningenkaart: intensieve samenspraak met bewoners, onderwijs en 

verenigingen over concrete koers van maatschappelijke vastgoed en voorzieningen 

in een wijk (wisselend succes); 

o Oss: right to challenge : burgers / ondernemers nemen zelf de uitvoering van een 

overheidstaak over (bijvoorbeeld organiseren kermis, beheer deel bedrijventerrein, 

groenonderhoud buurt) (animo nog beperkt); 

o Waalwijk: mantelzorgcoach; wanneer de belasting voor de mantelzorger in 

psychisch opzicht te zwaar wordt, kan de mantelzorgcoach ondersteuning bieden 

https://www.citychallenges.nl/
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of andere oplossingen zoeken; door middel van deze pilot wil de gemeente 

achterhalen of de inzet van de mantelzorgcoach leidt tot (psychische) verlichting 

bij de mantelzorger; 

o Waalwijk Taalrijk: inzetten op taalontwikkeling van kinderen en het taalvaardig 

maken van hun ouders om hen zo goede kansen in de maatschappij te bieden. 

 

2.6. Tussenconclusie – Ondanks de constatering van grote diversiteit in uitleg van 

het begrip sociale veerkracht is gekeken naar wat onze gemeenten bindt en wat van 

daaruit de boodschap naar de provincie zou kunnen zijn. De conclusie is dat alle 

gemeenten te maken hebben of krijgen met uitdagingen en vragen op het gebied van 

connectiviteit: het aangesloten zijn en blijven op een in toenemende mate 

digitaliserende wereld om zo een verdere tweedeling in de maatschappij tegen te 

gaan. Onderwerpen op het vlak van ICT en datamanagement zijn hieraan 

gerelateerd, maar de basis ligt in het – letterlijk – kunnen aansluiten, en in het 

digitaal vaardig zijn / werken met de beschikbare instrumenten (of zorgen dat er hulp 

voorhanden is). Dit belang wordt overigens ook onderkend door de provincie. 

Immers, de Digitale Agenda wordt ook genoemd als één van de elf concrete 

initiatieven, met de toevoeging van glasvezelnetwerk als uitwerkingscomponent.  

 

Er zijn nog meer voorbeelden waarin de inzet van nieuwe ICT voor een belangrijke 

versnelling kan zorgen: 

o het koppelen van tal van gegevensbestanden – ook van ketenpartners en een 

instelling als het CBS – om veel gerichter informatie te kunnen krijgen over het 

ontstaan en voorkomen van sociale problematieken in de eigen gemeente op 

buurt- en wijkniveau: data-gestuurd beleid, zoals recent tijdens het DA2020-

congres is gepromoot; data-analyse is ook nodig om innovaties te realiseren: 

inzicht in wat niet goed gaat en input van elementen die een plek moeten krijgen 

in de innovatie (voor wie moet je wat doen, en vervolgens meten of het  werkt of 

helpt); 

o het inzetten van nieuwe technologieën waardoor ook minder mobiele inwoners op 

enige afstand van voorzieningen (zoals in het buitengebied) eenvoudiger toegang 

houden tot basisvoorzieningen en contacten kunnen blijven onderhouden; 

voorwaarde hiervoor is wel dat iedereen in Brabant zou moeten kunnen 

beschikken over snel internet en de vaardigheden om digitaal actief te zijn; 

o het realiseren van nieuwe, sterk vraaggerichte vormen van openbaar vervoer 

(mobility as a service, MAAS), ook om - naast het tegengaan van eenzaamheid - 

vanuit huis werken en/of andersoortig werk te faciliteren; dit draagt ook bij aan  

duurzaamheidswensen en afspraken in het kader van het  klimaatakkoord. 

Ook voor het versterken van de aantrekkingskracht van onze gemeenten voor de 

categorie ‘young professionals’ liggen er kansen. Veel jongeren uit middelgrote 

gemeenten trekken weg na hun keuze voor een studie in het hoger onderwijs. De 

grotere steden bieden de opleidingen en het studentenleven. Die beweging op zich is 

niet te keren. Wel is te bewaken dat kansen voor jongeren in Midsize Brabant 

aanwezig blijven, denk aan de afstemming tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs. 

We kunnen ook bevorderen dat onze voormalige inwoners de middelgrote gemeenten 

nog in beeld hebben om zich er opnieuw te vestigen na hun opleiding in het hoger 

onderwijs. 
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Dat Midsize Brabant zich kan vinden in vernieuwende projecten en zich daarmee wil 

profileren, heeft te maken met schaal en maat van onze gemeenten. De grote 

Brabantse steden trekken al vaak hun eigen plan, de kleinere gemeenten hebben 

vaak niet de capaciteit om dergelijke trajecten los te trekken. Onze gemeenten 

zouden hier dus, zoals in de Midsize City Deal al is verwoord, prima de functie van 

levend laboratorium voor maatschappelijke vernieuwing kunnen vervullen. Als 

scharnier tussen de (grote) stad en het Brabantse platteland. Om dergelijke projecten 

van de grond te krijgen, zou het helpen als de provincie co-financiering van projecten 

aanwendt. Juist de provinciale middelen zouden versnelling voor elkaar kunnen 

krijgen, op voorwaarde dat voor de duurzame verandering een valide verdienmodel 

voorhanden is. Projecten en proeftuinen mogen niet afhankelijk worden van 

provinciale middelen, maar moeten uiteindelijk op eigen kracht voortbestaan. Maar 

ook proeftuinen die mislukken, bieden waardevolle kennis. Die kans op kennis opdoen 

is bij uitstek een argument voor de inzet van provinciale middelen (in aanvulling op 

middelen die door deelnemende partijen worden ingezet). 

 

Gemeenten kunnen zich daarnaast vinden in verschillende onderwerpen bij hun 

zoektocht naar pragmatische oplossingen voor diverse problematieken. Dan denken 

wij bijvoorbeeld aan het instellen van regelarme zones om nieuwe ideeën te toetsen 

voor arbeidsmarktproblematiek en het versoepelen van regels. Als we de hierboven 

genoemde voorbeelden in ogenschouw nemen, kan de provincie ook een toegevoegde 

waarde bieden door gemeenten te helpen van de wet- en regelgeving af te wijken. De 

provincie kan oplossingen aandragen, lobbyen of zelf regels versoepelen. 

 

2.7. Acties - De potenties en de proeftuinen met betrekking tot sociale veerkracht 

leiden tot de onderstaande acties. Deze acties kunnen inhouden dat Brabant Midsize 

aandacht vraagt voor een vraagstuk, onze gemeenten kunnen onderling kennis en 

ervaringen uitwisselen en de gemeenten voor wie een actie meest relevant is kunnen 

die samen met hun lokale partners oppakken. Zorgaanbieders, werkgevers, 

onderwijsinstellingen, verenigingen, de B5, de provincie, de VNG en de rijksoverheid 

zijn de lokale, regionale en landelijke actoren met wie de middelgrote gemeenten 

hiervoor kunnen samenwerken. Het opstellen van de verwachte omgevingsvisies 

biedt lokaal cruciale momenten om de sociale veerkracht aan de orde te stellen. 

 

 

Samen agenderen / lobby 

 

o Aansluiten bij provinciaal programma 

sociale veerkracht 

o Arbeidsmarktwerking met werkgevers en 

onderwijs 

 

Samen onderzoeken / uitwerken 

 

o Arbeidsmigranten 

o Intergenerationele armoede 

Samen experimenteren 

 

o Participatie 

o Wijkaanpak 

o Vraaggericht collectief vervoer 

o Braindrain tegengaan 

 

Samen uitvoeren / investeren 

 

o E-health, ICT-infrastructuur 

o Preventieve gezondheidszorg 

o Bevorderen taalvaardigheid 
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In vergelijking met het beleid voor ruimte, economie, verkeer en vervoer kent het 

thema van sociale veerkracht een lage organisatiegraad. Nu is institutionalisering als 

zodanig geen doel, maar om onze ambities te realiseren moeten actoren elkaar, 

intern en extern, wel kunnen vinden. 

 

Ten aanzien van het proces worden de volgende vervolgstappen voorgesteld: 

o september/oktober 2017: overleg (ambtelijk) met provincie over de wijze waarop 

de insteek van de Midsize-gemeenten aansluit/kan aansluiten bij het beleid van de 

provincie en dit beleid kan versterken; doel van de bijeenkomst is te komen tot de 

contouren van een concreet bod in de richting van het provinciebestuur; 

o oktober/november 2017: bestuurlijk overleg tussen portefeuillehouders, mede op 

basis van de uitkomsten van het ambtelijk overleg met de provincie; 

o november/december 2017: bestuurlijk overleg delegatie van Midsize Brabant met 

gedeputeerde Henri Swinkels, naar aanleiding van concreet bod vanuit Midsize. 

 

  

Binnenstad  

Waalwijk 
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3. Veranderende dynamiek van de binnenstad 

Uit de City Deal: 

 

‘Juist in middelgrote steden is de urgentie aanwezig om een adequaat 

voorzieningenniveau voor onze inwoners op peil te houden. Uit onderzoek blijkt dat 

de aantrekkelijkheid van onze binnensteden onder druk staat, niet in de laatste 

plaats omdat hier de winkelleegstand – zeker in vergelijking met grote steden - 

fors is en structureel lijkt. Samen met de provincie willen wij zoeken naar 

mogelijkheden hoe we op deze veranderende dynamiek kunnen inspelen, zodat het 

voorzieningenniveau voor onze inwoners en voor de inwoners van de omliggende 

kernen op peil kan blijven. De innovatiekracht waarmee in onze steden wordt 

gewerkt aan het “heruitvinden” van de binnenstad, biedt ons een goede 

pionierspositie.’ 

 

 

 

3.1. Oriëntatie - De Midsize gemeenten zijn een belangrijke schakel in het mozaïek 

van het verstedelijkingsnetwerk van Noord-Brabant. Met een omvang, variërend van 

41.000 tot 90.000 inwoners zijn ze een schakel tussen platteland en grote steden, 

voor wonen, werken en voorzieningen. De centra van de Midsize gemeenten zijn van 

oudsher de centrale plek voor voorzieningen voor de eigen stad en omliggende kleine 

kernen, een belangrijke plek voor ontmoeting, het kloppende hart voor de 

gemeenschap. Een vitaal centrum maakt een stad/gemeente aantrekkelijk, voor 

inwoners en bezoekers. En daarmee zijn de centra mede bepalend voor de identiteit 

van de stad en het woon-, leef en werkklimaat van de gemeente. 

 

In de centra van steden vormen winkels in de modische sector de basis, naast 

horeca. De omvang en variatie in het aanbod bepaalt in hoge mate de 

aantrekkingskracht voor de grotere regio, naast andere attractiefactoren zoals een 

historische waarde of speciale trekkers. Winkelen en het winkellandschap is echter in 

verandering. Naast de voorbije crisis is er sprake van structurele ontwikkelingen: 

overall is er een sterke verschuiving in aankopen naar internet, waardoor de 

bestedingen in fysieke winkels afnemen en de rendementen van winkels onder druk 

staan. Vooral in het middensegment is er een golf aan faillissementen van landelijke 

winkelketens. De behoefte aan winkelruimte neemt sterk af en slaat om in een 

overschot. Daarnaast neemt bij (fysiek) winkelen het belang van sfeer en verrassing 

toe. Consumenten zijn minder trouw aan de eigen centra en gaan voor een dagje 

recreatief shoppen vaker naar de binnenstad van de grote steden, met een ruim en 

vernieuwend aanbod in een aantrekkelijke belevingsambiance. 

 

De stapeling van deze ontwikkelingen treft vooral de Midsize-centra, met een afname 

van bezoekers en winkels en een toename van leegstaand commercieel vastgoed, dat 

structurele vormen aanneemt. Hierdoor worden de vitaliteit en de attractiviteit van de 

centra verder aangetast. Gemiddeld 16% van de panden in onze Midsize-centra staat 

leeg (Locatus, juli 2017). Uitschieters zijn de binnensteden van Uden, met een 

beperkte leegstand van 9%, en Veghel/Meierijstad, met juist een zeer ruime 

leegstand van 20%. Met uitzondering van Uden scoren de Midsize-binnensteden 
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duidelijk hoger dan het Nederlandse gemiddelde voor hoofdwinkelgebieden van 12%. 

Ter vergelijking, in de binnensteden van de grote steden is de leegstand gemiddeld 

6,3%. Om de vitaliteit van de centra te waarborgen zetten onze gemeenten vol in op 

herontwikkeling van de centra.   

 

De ontwikkelingen in de detailhandel staan ook al enige tijd op de agenda van de 

provincie. In 2016 heeft Noord-Brabant zich aangesloten bij de landelijke RetailDeal, 

net zoals veel gemeenten.  Kern van de provinciale deals is het nemen van regie in 

(regionale) samenwerking en afstemming en het inzetten van (ruimtelijke) 

instrumenten om vitale en toekomstbestendige winkelgebieden te realiseren en 

winkelleegstand tegen te gaan en te voorkomen.  

 

De provincie Noord-Brabant zet vooral in op het bestrijden van de leegstand, door 

verkleining van de winkelmeters en concentratie en vernieuwing van winkelaanbod in 

compacte, vitale centra. De focus ligt op de bestaande centra in steden en dorpen. 

Nieuwe plannen voor winkels moeten vooral gericht zijn op kwalitatieve vernieuwing, 

verdere uitbreiding is te voorkomen. De provincie kadert dit onder andere via het 

provinciale detailhandelsbeleid, afspraken en afstemming in regionale 

detailhandelsvisies en het instellen van een provinciale Retailadviescommissie. 

Daarnaast zet de provincie in op bewustwording en kennisontwikkeling met alle 

betrokken partijen, onder andere door het opzetten van een provinciale monitor en 

regionaal koopstromenonderzoek. Dit vindt plaats naast diverse 

kennisontwikkelingsprogramma’s zoals ‘Hart voor de zaak’ (aanpak winkelleegstand, 

vernieuwing en innovatie in vier praktijkcases) en het onderzoeksprogramma 

(livinglab) ‘de ondernemende binnenstad’, in samenwerking met Fontys Hogescholen 

en diverse landelijke partijen. Doel is het opdoen van ervaring en de ontwikkeling van 

een toolbox voor de aanpak van winkelgebieden. Er is (nog) geen verdergaande 

participatie of inzet van financiële middelen. 

 

Wat betreft de situatie van de Brabantse binnensteden onderkent de provincie de 

extra grote opgave van de Midsize-gemeenten (onder andere in de monitor 

detailhandel 2017 en de perspectiefnota 2017). Verdere acties worden daar nog niet 

aan gekoppeld. 

 

3.2. Urgentie - De binnenstad staat bij alle Midsize-gemeenten hoog op de agenda. 

Vooral de omvangrijke leegstand van commercieel vastgoed in de centra, met een 

sterke groei in de laatste jaren, is voor de gemeenten zeer alarmerend en geeft een 

bredere problematiek voor de binnenstad aan. De vitaliteit van de centrale plek in de 

stad (‘het kloppende hart van de stad ’) is in gedrang. En daarmee het 

voorzieningenniveau en de attractiviteit van de hele gemeente.  Waalwijk vat het 

kernachtig samen: ‘de middelgrote gemeenten dreigen het kind van de rekening te 

worden als het gaat om de retailcrisis en de daaruit voortvloeiende 

binnenstadsproblematiek’.  

 

Specifiek genoemd wordt het structurele overaanbod van commercieel/winkel-

vastgoed, waaronder de problematische leegstand van de grote V&D-gebouwen en de 

stapeling van leegstand in belangrijke delen van het centrum. Ook de afkalvende 

verzorgingsfunctie wordt genoemd, veroorzaakt door de toegenomen concurrentie 
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van nabij gelegen grote centra van ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda, met een 

groot en meer divers aanbod van voorzieningen en meer sfeer en beleving.  

 

De urgentie bij onze gemeenten is groot om een (dreigende) negatieve spiraal te 

voorkomen en de vitaliteit van de binnenstad te waarborgen. Niets doen is geen 

optie. Daarom ontwikkelen alle Midsize-gemeenten strategieën en plannen om hun 

binnensteden te vernieuwen en te moderniseren. Centraal staan het oplossen van de 

leegstand en het vernieuwen van de vitaliteit, attractiviteit en economische 

veerkracht. 

 

 

 
Leegstand Veghel-Centrum 

 

 

3.3. Potenties - De potenties en kansen van de Midsize-centra zijn allicht sterk 

afhankelijk van de specifieke situatie van elk centrum en zijn ligging ten opzichte van 

andere winkelgebieden (grootstedelijk of perifeer/outlet). Toch kennen onze centra 

voldoende vergelijkbare situaties, een gedeelde positie, om zinvol te kunnen werken 

vanuit een gezamenlijke strategie. Identiteit, binding, compactheid en 

aantrekkingskracht zijn elementen in die strategie. 

 

Door een verschillende positionering ten opzichte van andere (grote) steden, varieert 

het perspectief van de Midsize-binnensteden. Er zijn globaal drie typen:  

o middelgrote steden in de nabijheid van een grote stad, zoals Oss, Oosterhout, en 

Schijndel (Meierijstad); 

o middelgrote steden die onderdeel uitmaken van een polycentrische regio met 

meerdere steden van min of meer vergelijkbare omvang, zoals Roosendaal, 

Bergen op Zoom en Veghel; 

o monocentrische  middelgrote steden in een regio met voornamelijk kleinere 

gemeenten en kernen, zoals Uden. 
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Desondanks zijn er ook overeenkomsten tussen de verschillende Midsize-gemeenten 

in Brabant. 

 

Herkenbare identiteit - De Midsize-centra zijn groot genoeg voor een goed en 

gevarieerd aanbod van voorzieningen. Maar in de loop van de tijd zijn centra steeds 

uniformer geworden en minder authentiek. De grootste kans ligt in het vergroten van 

herkenbaarheid voor de bezoeker, met meer aandacht voor een eigen sfeer en 

aangename verblijfsruimte. Daarbij moet uitgegaan worden van een reëel 

verzorgingsbereik. De verkende scenario’s, denk aan woonstad of streekstad (zie de 

Inleiding), zijn hierbij behulpzaam. 

 

Een sterke regionale verzorgingsfunctie is niet meer vanzelfsprekend. De kansen voor 

een groter bereik van bezoekers hangen samen met de ligging van de Midsize-centra 

ten opzichte van andere centra, met name de grotere steden, en specifieke 

attractiewaarden. Zo speelt er voor Bergen op Zoom een betere benutting van de 

toeristische attractiviteit van het historisch centrum en de centrale ligging voor West-

Brabant en Zeeland. Bij Roosendaal gaat het om aantrekkingskracht op het niveau 

van de stad door de aanwezigheid van de outlet Rosada en het recreatiepark de 

STOK. Waalwijk wil de potenties voor profilering van het centrum met het thema 

schoen en leder benutten. 

 

De belangrijkste bezoekersgroep van de Midsize-centra is evenwel het eigen publiek, 

de inwoners van de eigen stad en eventueel direct omliggende kleine kernen. Voor 

hen is het centrum de centrale en vertrouwde plek voor voorzieningen dichtbij, de 

gezamenlijke woonkamer van de stad. Versterken van de eigen identiteit en 

authenticiteit, in sfeer en voorzieningen, versterkt de verbondenheid van de inwoners 

met het centrum. Of, zoals de gemeente Oss aangeeft: versterk de couleur locale. 

 

Wat mensen bindt of zelfs trekt is niet alleen sfeer en hoeft niet groot te zijn: een 

praktijk van podoloog en orthopedisch schoenmaker, een winkel met HIFi, elektro en 

muziekinstrumenten of een goede boekwinkel kunnen al bijdragen aan een bezoek 

van net die binnenstad door eigen inwoners en die van buurgemeenten. Het 

polycentrische van onze stedelijkheid komt tot uitdrukking in de spreiding van deze 

specialisten: in de ene kern zit de geliefde viswinkel en in de andere de 

hobbymaterialenwinkel, niet overal is alles mogelijk. Het is waardevol om te 

verkennen wat de specialistische retailers en dienstverleners in de middelgrote 

gemeenten kunnen gebruiken om hun positie te behouden. 

 

Compact en attractief - De overzichtelijke schaal van de Midsize-centra biedt een 

goede basis voor een compact(er) en attractief  centrum, met een verkleind 

winkelareaal. Een goed en vernieuwend winkelaanbod blijft belangrijk maar is niet 

genoeg om het centrum aantrekkelijk te houden. Nodig is dat sfeer en voorzieningen 

in het centrum meer gericht worden op verrassing, beleving en ontmoeting. Kansen 

hiervoor zijn een verbetering van de ruimtelijke inrichting en sfeer maar ook door 

ruimte te bieden aan een breder scala aan publieksvoorzieningen: naast horeca en 

evenementen bijvoorbeeld combinaties met cultuur en leisure. Dit verhoogt niet 

alleen de diversiteit en levendigheid in het centrum; ook de redenen voor de 

inwoners om het centrum de bezoeken worden verbreed. 
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De schaal van de centra biedt ook goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van 

nieuwe woonmilieus. Dit draagt bij aan de levendigheid en is programmatisch een 

kans bij de transformatie-opgaven van vastgoed. Het compacter maken van het 

winkelaanbod in binnensteden – en het op die manier tegengaan van leegstand – is 

alleen mogelijk als gemeenten erin slagen winkelruimte te herbestemmen. Het 

omzetten van een winkel- naar een woonbestemming ligt daarbij het meest voor de 

hand. De medewerking van de provincie is hierbij van groot belang, omdat dit 

betekent dat wellicht afgeweken wordt van eerdere met de provincie gemaakte 

afspraken (bijvoorbeeld rondom het aantal per gemeente te realiseren woningen). 

 

Meerdere gemeenten noemen ook een terughoudend beleid ten aanzien van de 

vestiging van centrumfuncties buiten het centrum, naast stimuleren van verplaatsing 

van functies naar het centrum. 

 

Niet heropvullen maar vernieuwen - Oplossen van leegstand en vermindering van 

het winkelareaal in onze centra gaat verder dan het opnieuw vullen van vastgoed, 

vooral met andere functies dan winkels. Vanuit de koers naar een meer compact 

centrum is een goede en sfeervolle interne samenhang van de publieksvoorzieningen 

van belang. Hiervoor zijn ook verdergaande vormen van stedelijke herverkaveling en 

gebiedsontwikkeling nodig, gericht op een duurzame versterking van de kernen van 

de centra en transformatie vooral aan de randen. Een meer complexe opgave, 

waarbij veel partijen betrokken zijn en die extra inzet en  investeringen vergt. En een 

extra uitdaging omdat tegelijkertijd door de retail-ontwikkelingen de 

investeringskracht in de Midsize-centra onder druk staat.  

 

Verbinden met andere opgaven - De Midsize-steden staan voor de opgave om hun 

centra voor een deel opnieuw uit te vinden. Daarbij liggen er kansen om de 

vernieuwing in de centra te verbinden aan de andere, nieuwe maatschappelijke 

opgaven van deze tijd zoals co-creatie, duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulaire 

economie. 

 

Organisatie- en slagkracht - De opgave voor de binnensteden is een gezamenlijke, 

voor veel partijen in en betrokken bij het centrum. Daarbij worden de Midsize-

gemeenten gekenmerkt door een sterk lokaal netwerk. Er is een hoge 

organisatiegraad van winkeliers en andere ondernemers, goed centrummanagement 

en veel maatschappelijke initiatieven voor evenementen. Door de overzichtelijke 

schaal van de centra zijn de lijnen kort. Middelgroot betekent hierdoor ook een extra 

slagkracht en drive om de opgave op eigen wijze aan te gaan. 

 

3.4. Ambities – De Midsize-ambities voor hun centra zijn kernachtig: een vitaal, 

sfeervol en toekomstbestendig centrum, met een goed voorzieningenaanbod voor de 

stad en directe omgeving. Aantrekkelijk en uitnodigend voor ondernemers, inwoners 

en bezoekers, met een sfeervolle ruimtelijke uitstraling, een juiste mix van functies 

en een goede bereikbaarheid. 

 

Verbetering en heruitvinden van het centrum betekent een gezamenlijke en actieve 

inzet en investeringen van alle partijen in de centra. Voor ondernemers ligt de 

uitdaging voor vernieuwing en innovatie gericht op de veranderde wensen van de 

bezoekers. Herontwikkeling van de leegstaande panden is een eerste 
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verantwoordelijkheid voor de vastgoedeigenaren. Voor delen van het centrum is 

echter meer sturing en facilitering van verdergaande herverkaveling nodig om de 

samenhang en sfeer in het centrum te versterken. De rol van de gemeente is daarbij 

om de processen mede aan te jagen, te begeleiden, te faciliteren en waar mogelijk 

actief te ondersteunen. Door onze Midsize-gemeenten worden daarbij genoemd: 

versterken van de organisatiekracht in het centrum, waarborgen ruimtelijke kwaliteit 

en goede bereikbaarheid, binnen bestaande regelgeving maximaal ruimte bieden aan 

initiatieven vanuit de binnenstad (flexibele bestemmingsplannen, verlichte 

regelgeving, gebiedsontwikkeling), promotie en stimuleren innovatie en nieuwe 

technieken. 

 

3.5. Projecten – De Midsize-gemeenten ontwikkelen strategieën en plannen voor de 

revitalisering van de binnensteden. De accenten in de aanpak verschillen, afgestemd 

op de specifieke situatie van de gemeente. Ook het stadium van uitvoering van 

plannen. Aspecten waarvoor de ene stad nog ideeën ontwikkelt, heeft de andere stad 

al ervaring met de uitvoering. Dat betekent dat we als middelgrote steden onderling 

kunnen leren van de ervaringen met de lokale aanpak van de diverse opgaven. 

Ervaring die vervolgens ook uitgewisseld kan worden met anderen, bijvoorbeeld 

grotere marktpartijen, provincie en gemeenten.  

 

In de middelgrote gemeenten zijn er verschillende mogelijkheden om de dialoog van 

winkeliers en vastgoedeigenaren op een hoger plan te brengen, om de uitstraling van 

de binnenstad te verbeteren, om de lokale identiteit en specifieke bedrijvigheid 

(bijvoorbeeld ambachtelijke specialisten) zichtbaarder te maken en om starters en 

beëindigers te begeleiden. Als het gaat om stedelijke kavelruil en om ruimte en 

financiering voor starters kunnen gemeenten op hun beurt wel ondersteuning 

gebruiken. Waar ook aandacht aan kan gegeven worden is de ontwikkeling van 

verhoudingen tussen een binnenstad (historische dorpskern) enerzijds en perifere 

locaties anderzijds (bijvoorbeeld de Industrielaan als woonboulevard in Uden, de 

Poort van Veghel aan de A50 en de Cultuur Haven Veghel aan de Noordkade). 

 

Er zijn voorbeelden van gevelverbetering (Oss, Veghel), aantrekkelijke verlichting 

(Oss, Veghel), toegankelijke huisvesting voor starters (Oosterhout, Misfits Uden), 

deregulering (‘verlichte regels’ in Oss, pilot mengvormen winkel/horeca in Veghel, 

verbreed bestemmingsplan centrum in Uden), verbeelding van lokale identiteit 

(‘couleur locale Oss’, erfgoedtegels in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel). En ook 

voorbeelden van specifieke locaties die een impuls kregen: het winkelcentrum De Els 

en de stadstuin in Waalwijk, het Brabantplein in Uden, de Cultuur Haven Veghel 

(CHV) en de Foodmarkt aan de Noordkade in Veghel. Hierbij worden innovaties 

toegepast, soms technisch en gedragsgericht (denk aan verlichting en muziek 

toegespitst op wisselende thema’s in het centrum, WiFi in de binnenstad) en soms 

economisch en juridisch (denk bijvoorbeeld aan de verhouding tussen retail en horeca 

en de retailacademie in Bergen op Zoom). Om pandeigenaren in het winkelgebied op 

hun verantwoordelijkheid voor het vullen van leegstaande winkels te wijzen, wordt in 

Oosterhout de mogelijke meerwaarde van een leegstandsverordening bestudeerd. 

 

Een ander aspect is het versterken van het cement in de binnenstad. Dan gaat het 

om gezamenlijke inzet om het centrum te verbeteren en de ontmoetingsfunctie te 

versterken. Dat kan met betere samenwerking door bijvoorbeeld het versterken van 
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het centrummanagement, het aangaan van samenwerkingsverbanden (met inzet van 

personen en budget, bijvoorbeeld taskforce Oss/Werkplaats Centrum Oss) en met 

communicatie. 

 

 
Gevelverbetering en verlichting Veghel-Centrum 

 

 

Onze eerste inventarisatie van ervaringen (I) en suggesties (II) is samengebracht in 

de navolgende tabel. 
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I. Succesvolle projecten, ervaringen met 

proeftuinen 

II. Mogelijke projecten en proeftuinen 

Versterken van de organisatiekracht en 

samenwerking door: 

 aanstelling centrummanagers of 

binnenstadmanagers; 

 en samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld 

stuurgroep Bruisende Binnenstad Oosterhout, 

stichting stadshart Oss, Brede Aanpak 

Binnenstad Bergen op Zoom); 

 ondersteuning ondernemerschap, onder 

andere door cursussen (retail academy Bergen 

op Zoom, Inretail/Werkplaats Centrum Oss); 

 initiatieven voor startende ondernemers 

(Misfits Uden, Droomwinkel Oss, Winjewinkel 

Oosterhout); 

 citymarketing en promotie (Bergen op Zoom, 

project ‘Proef Oosterhout’); 

 vermindering regeldruk (pilot verlichte 

regelgeving (Oss, Roosendaal, pilot 

mengvormen winkels-horeca 

Veghel/Meierijstad); 

 project aanloopstraten (Oss). 

Aanpak leegstand (meerdere gemeenten): 

 tijdelijke gebruik leegstaande panden (pop-up 

sores, signing, tijdelijke tentoonstellingen); 

 herbestemming naar wonen faciliteren; 

 verruiming mogelijkheden in 

bestemmingsplannen; 

 stimuleren pandeigenaren naar huurverlaging; 

 acquisitie en ondersteuning  nieuwe 

ondernemers (horeca, winkels, diensten); 

 leegstandsverordening. 

Verbetering ruimtelijke uitstraling en sfeer 

(meerdere gemeenten): 

 herinrichting openbaar gebied; 

 stimulering en facilitering gevelverbetering; 

 diverse projecten voor verbetering en 

beleving, bijvoorbeeld de projecten 

‘verlichting’ en ‘erfgoedtegels’ in Meierijstad, 

en project ‘quickwins’ (kleinschalige acties en 

vergroening); 

 modernisering weekmarkten. 

Een bijzonder gebiedsproject is de Noordkade in 

Veghel (Meierijstad), een herontwikkeling van 

cultureel erfgoed met cultuur en 

(food)detailhandel, onder andere met financiële 

steun van de provincie.  

Ontwikkelen specifieke identiteit binnenstad, 

voorbeelden: 

 concept schoen en leder in Waalwijk; 

 verbinding Zorgpark en Centrum, Uden 

(beleving gezondheid); 

 doorontwikkeling ‘couleur locale’, Oss. 

Verplaatsing van publieksfuncties naar het 

centrum: 

 de bioscoop in Roosendaal; 

 cultuurfuncties, waaronder bibliotheek, in een 

vernieuwend concept. 

Herontwikkeling en transformatie van verouderde 

delen van het centrum met gelijktijdige 

vermindering van winkelareaal: 

 gebiedsontwikkeling de Wal en omgeving, Oss 

(transformatie grootschalige winkelpanden en 

openbaar gebied naar (aanzienlijk minder) 

winkels, horeca, cultuur en wonen); 

 uitplaatsing busstation en transformatie naar 

woon-, werk- en verblijfsgebied, Roosendaal; 

 ook andere gemeenten werken plannen uit 

voor verkleining van het winkelareaal, 

bijvoorbeeld in Bergen op Zoom door middel 

van gebiedsprofielen; 

 voor herontwikkeling op kleinere schaal zijn er 

een veelheid aan mogelijke proeftuinen, 

gezien de grote leegstand. 

Toepassen van technische innovaties: 

 smart city in Uden (inzet digitale technologie 

om de dienstverlening en beleving van 

centrumbezoeker te vergroten); 

 bezoekerservaring verbeteren op basis van 

customer journey, Bergen op Zoom, en 

gebruik passantentellingen, Oss; 

 gecombineerd cameratoezicht (verhogen 

veiligheid), Waalwijk. 

Ontwikkelen financieel instrumentarium: 

 organiseren en verkrijgen van extra 

investeringskracht; 

 vergroten lokale betrokkenheid en inzet van 

landelijke beleggers; 

 sloop-innovatiefonds (Meierijstad); 

 oprichting bedrijfsinvesteringszone 

(Oosterhout). 

Verbinding met bredere opgave: 

 klimaatadaptatie; 

 culturele vernieuwing; 

 historisch erfgoed. 

 

 

3.6. Acties - De potenties en de proeftuinen met betrekking tot de binnenstad leiden 

tot de onderstaande acties. Deze acties kunnen inhouden dat Midsize Brabant 

aandacht vraagt voor een vraagstuk, onze gemeenten kunnen onderling kennis en 

ervaringen uitwisselen en de gemeenten voor wie een actie meest relevant is kunnen 

die samen met hun lokale partners oppakken. Winkeliers, vastgoedeigenaren, het 

Kadaster en Platform31 zijn de lokale en landelijke actoren met wie Midsize Brabant 
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hiervoor kunnen samenwerken. Kansen biedt ook het initiatief NL Next Level van 

samenwerkende werkgeversorganisaties. Daar is binnen een bredere behoefte aan 

economisch rijksbeleid een programma NL Bruisende Binnensteden benoemd.5 

 

 

Samen agenderen / lobby 

 

o Betrokkenheid grote winkelketens en 

vastgoedbeleggers 

o Nadrukkelijk agenderen van de Midsize-

binnenstad bij de provincie, bij 

retailplatforms, waaronder IN Retail, zij 

noemen de middelgrote steden als 

aandachtsgebied en zijn samen met hun 

partners op zoek naar oplossingen; 

Midsize Brabant kan juist door de 

diversiteit van de middelgrote gemeenten 

als een geschikt lab dienen om te 

experimenten 

o Sterker agenderen van de kracht van 

middelgrote steden in de NL Next Level 

lobby; die is opgezet om het 

regeerakkoord te beïnvloeden, maar zal 

ook in 2017/2018 verder lobbyen voor 

een moderne duurzame en innovatieve 

economie 

o In diverse onderzoeken is de noodklok 

geluid voor de kwaliteit van de 

(middelgrote) binnenstad; informeren of 

hier vervolgonderzoek naar komt en of 

Midsize Brabant hierin als voorbeeld en 

uitdieping kan functioneren 

 

Samen onderzoeken / uitwerken 

 

o Centrummanagement en 

organisatiekracht in centra versterken 

o Nieuwe technieken beleving centra 

o Aanhaken bij onderzoeken van Ruimtevolk 

over kernelementen van succesvolle 

innovatiemilieus 

o Aanhaken bij NL Next level, laat stad en 

land bruisen: 

https://vimeo.com/188155076 

o Onderzoeken waar het verschil zit tussen 

herontwikkelingskansen in grote steden 

en in middelgrote steden 

o Onderzoek naar geschikte en adaptieve 

woonmilieus. Afhankelijk van de gekozen 

strategie van middelgroot, kan het 

inzetten hierop juist de kracht van de 

binnenstad vergroten. Wanneer Midsize 

als een van de betere woonmilieus wordt 

gezien, kan het zinvol zijn hier de invulling 

van de binnenstad op af te stemmen 

o http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-

en-milieu/kennispartners/antea-

group/wat-is-het-recept-voor-een-

gezonde-binnenstad.9528632.lynkx hier 

verder op aan proberen te sluiten 

 

Samen experimenteren 

 

o Aanpak leeggstand 

o Stedelijke herverkaveling 

o Samenwerkingsvormen marktpartijen bij 

herontwikkeling 

 

Samen uitvoeren / investeren 

 

o Herkenning lokale identiteit 

o Wonen rond centra 

o Door de leegstand komt er veel ruimte vrij 

voor nieuwe functies. Probeer hierbij ook 

de aansluiting te zoeken bij onderwerpen 

als klimaatadaptatie 

 

 

 

Voor onze gemeenten is er een gedeelde opgave om hun centra te vernieuwen en 

weer vitaal en  toekomstbestendig te maken. Een gedeelde opgave waar wij ook 

stevig en innoverend op inzetten en gezamenlijk in willen optrekken.  

 

De specifieke en grote opgave voor de centra in de Midzise steden en de noodzaak 

voor handelen wordt in een veelheid van onderzoeken en beleid onderkend, ook door 

de provincie Noord-Brabant. Daarom willen wij, de Midsize-gemeenten, in gesprek 

gaan met de provincie over een gezamenlijke aanpak en investering in onze 

https://vimeo.com/188155076
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kennispartners/antea-group/wat-is-het-recept-voor-een-gezonde-binnenstad.9528632.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kennispartners/antea-group/wat-is-het-recept-voor-een-gezonde-binnenstad.9528632.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kennispartners/antea-group/wat-is-het-recept-voor-een-gezonde-binnenstad.9528632.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kennispartners/antea-group/wat-is-het-recept-voor-een-gezonde-binnenstad.9528632.lynkx
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binnensteden. Het bod van Midsize Brabant is onze pionierspositie en innovatiekracht 

bij het heruitvinden van onze binnensteden. En ons ambassadeurschap voor een 

vernieuwende aanpak.  

 

Procesvoorstel korte termijn: 

o bijeenkomst eind  2017 van de portefeuillehouders binnenstad Midsize- 

gemeenten; voorbereiding bijeenkomst door de vakambtenaren van de Midsize 

Brabant; bijeenkomst richt zich met name op kennisdeling en waar kunnen we 

gezamenlijk optrekken (lobby); de gemeenten Oss en Meierijstad nemen initiatief; 

o lobby en agendering Midsize-steden bij provincie; vierde kwartaal 2017: ambtelijk 

gesprek Midsize Brabant met provincie, verkenning gedeelde agenda, 

mogelijkheden voor ontwikkelen concreet bod, inrichting overlegtafel Midsize-

binnensteden; daarbij ook ingaan op mogelijkheden verbindingen met opgaven en 

agenda’s van verstedelijkingsagenda, duurzaam ruimtegebruik, de agenda wonen, 

de agenda van historisch erfgoed en cultuur en klimaatadaptatie; vervolg: 

bestuurlijk overleg; 

o profilering Midsize Brabant als pioniers en ambassadeurs voor aanpak 

binnensteden op verschillende platforms, regionaal, provinciaal, landelijk; 

concrete mogelijkheden worden vierde kwartaal 2017 verkend (onderdeel 

voorbereiding bestuurlijk overleg). 
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4. Logistiek 

 

 

Uit de City Deal: 

 

‘De middelgrote gemeenten hebben een duidelijke positie in de logistieke opgave in 

Brabant. Logistiek is niet alleen van belang omdat het economische waarde 

toevoegt aan het vestigingsklimaat, ze is – zeker in de middelgrote gemeenten – 

een aanjager van innovatieve economische ontwikkelingen en van interessante 

crossovers. Bereikbaarheid over spoor, weg en water is voor ons van belang om de 

groeiende logistieke markt te kunnen blijven faciliteren. Laten we daarom samen 

bezien wat nodig is om de groei in de logistiek in Brabant een verdere impuls te 

geven. We leveren graag onze bijdrage om, via concrete projecten, tot een verdere 

uitvoering van de logistieke agenda in Brabant te komen.’ 

 

 

 

4.1. Oriëntatie - Brabant ligt tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen en 

vlakbij het Ruhrgebied. Deze ligging maakt Brabant interessant voor de logistieke 

sector zelf. Denk aan overslag, assemblage en doorvoer van en naar het Europese 

achterland. Redenen om de logistiek binnen de provincie Noord-Brabant als topsector 

te benoemen. Terwijl voor distributiecentra, assemblagehallen, aan- en afvoer in de 

grootste steden onvoldoende ruimte is en teveel congestie, bieden de middelgrote 

steden nog ruimte. Daar komt bij dat Midsize Brabant een goed thuis biedt voor de 

partnerbedrijven en de beroepsbevolking voor de logistiek. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat de logistiek een relatief grote sector is in onze gemeenten. 

 

Bij een hoge economische groei neemt het goederenvervoer maar liefst met 50% toe 

tot 2030. Dit vervoer kan niet alleen over wegen, ook duurzaam vervoer is nodig. 

Bedrijven moeten kunnen kiezen uit vervoer van goederen over water, spoor, weg én 

via buizen. Het optimaal gebruik maken van alle aanwezige infrastructuur noemen we 

multimodaliteit. Hiermee worden het wegennet, het milieu en aanwonenden ontlast. 

  

De provincie Noord-Brabant wil samen met partners: 

o bestaande capaciteit op spoor en vaarwegen beter benutten; 

o vervoersnetwerken versterken en waar nodig uitbreiden; 

o opdat bedrijven multimodaal (via weg, water, spoor, buis) bereikbaar zijn. 

 

Om Brabant aantrekkelijk te houden als vestigingsregio voor grote innovatieve 

bedrijven moet er nog flink geïnvesteerd worden in het verbeteren van de logistieke 

infrastructuur. Goederenvervoer moet in toenemende mate over het spoor en het 

water vervoerd worden. Voor de toekomst is er nog veel te doen. Bedrijven moeten 

meer hun vervoersstromen op elkaar afstemmen en bundelen om op een duurzame 

en veilige manier iedereen van zijn of haar goederen te voorzien. Overheden kunnen 

stimuleren dat bedrijven elkaar daarvoor vinden. 

 

Logistiek heeft binnen de diverse lokale samenwerkingsverbanden al de nodige 

aandacht. De samenwerking tussen de Midsize-gemeenten biedt met name kansen 
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voor het delen van kennis, verbinden van verschillende bedrijven en gezamenlijke 

lobby. 

 

4.2. Urgentie - Voor onze gemeenten geldt dat de arbeidsmarkt voor de logistieke 

sector te maken krijgt met vergrijzing. Er is al een mismatch op de arbeidsmarkt. De 

arbeidsmarkt is krap zowel aan de bovenkant als de onderkant. Logistiek vraagt niet 

alleen om handjes, maar ook om commercie, planning en anticipatie op de 

veranderende werkzaamheden in de logistieke sector, denk aan robotisering. Ook het 

bedienen van een gespecialiseerde markt, bijvoorbeeld van chemische producten, 

vraagt meer dan dozen schuiven. Bij dit alles staat duurzaamheid hoog op de agenda. 

Dat voert enerzijds tot een modal shift naar vervoer per spoor en water. Anderzijds is 

er de energietransitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame 

oplossingen. Het gaat hierbij om duurzame bedrijven (zelfvoorzienend) en duurzaam 

vervoer. 

 

 

 
Logistiek in Waalwijk 

 

 

4.3. Potenties - Binnen Midsize Brabant liggen er kansen op het gebied van 

opleidingen, duurzaamheid en vervoer per spoor en water. De kansen voor de 

logistieke sector kunnen versterkt worden door de logistieke infrastructuur uit te 

breiden. Binnen Midsize Brabant is er nog ruimte voor nieuwe logistiek. De 

gemeenten van Midsize Brabant hebben met elkaar gemeen dat ze groeipotentie 

hebben op het gebied van logistiek en beschikken over een uitstekende 

bereikbaarheid. De beroepsbevolking is van voldoende omvang om de nieuwe 

logistieke bedrijven ook te kunnen voorzien van goede arbeidskrachten. De 

aanwezigheid en kansen van en voor de maakindustrie binnen Midsize maken onze 

gemeenten ook geschikt voor verdere logistieke ontwikkeling. Wel kunnen de 
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bestaande bedrijventerreinen nog hoogwaardiger en duurzamer worden ingericht. 

Daarnaast zijn er betere verbindingen te maken met bijvoorbeeld onderwijs en 

agrofood, maar ook de multimodaliteit van de logistiek kan worden verbeterd. Zo 

bieden de havens mooie kansen in Veghel (Zuidwillemsvaart, A50, N279), Waalwijk 

(Bergsche Maas, A59, Midden-Brabantweg), Oss (Maas, N329, A50, A59) en in 

Bergen op Zoom (Schelde-Rijnkanaal, A4). 

 

4.4. Ambities – De ambities voor dit thema spelen in op de geografische en 

economische uitgangspunten en de opgave voor de arbeidsmarkt. We dragen uit dat 

de Midsize-gemeenten een sterke positie innemen op de lijst van logistieke hotspots. 

 

De ambities van onze gemeenten ten aanzien van de logistiek zijn: 

o het realiseren van betere aansluiting tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt; 

o verschillende gemeenten hebben de potentie om de nummer één-positie als 

logistieke hotspot van Nederland te blijven of worden; dit vraagt om afstemming 

tussen de (middelgrote) gemeenten in Brabant om niet elkaars concurrent te 

worden;  

o om onze positie te versterken wordt nog meer in regionaal verband gewerkt en is 

er aandacht voor aansluiting van (logistiek) onderwijs bij de onderwijsmarkt. 

 

Binnen onze gemeenten kunnen de overwegingen van multimodale logistiek een 

extra impuls geven bij bedrijfsvestiging of kavelverkoop met de idee van het juiste 

bedrijf op de juiste plek. 

 

4.5. Projecten - Mogelijke projecten of proeftuinen binnen de gemeenten zijn: 

o afstemmen logistiek platforms bij Midsize-gemeenten die hierover beschikken; 

o realiseren fietsvoorzieningen en snelfietsroutes opdat bedrijven veilig bereikbaar 

zijn; 

o realiseren opleidings- en ervaringstrajecten afgestemd op wensen werkgevers in 

samenwerking met regionale verkeersscholen , ROC en Logistiek Platform; 

o Parkpeople, een gezamenlijke arbeidspool, realiseren;                               

o realiseren energieneutrale (duurzame) bedrijventerreinen.  

Een voorbeeld van dit laatste biedt de havenscan die Waalwijk samen met de NHTV 

heeft ontwikkeld. Dat is een tool die bedoeld is om ondernemers snel inzicht te geven 

in wanneer vervoer per water goedkoper is dan per weg. Het geeft een indicatieve 

prijs en het geeft aan hoeveel CO2 je bespaart. Het is potentieel uit te bouwen voor 

alle Midsize-gemeenten. 

 

Er zijn in onze gemeenten al succesvolle projecten doorlopen: 

o het plaatsen en installeren van kentekencamera’s op de in- en uitvalswegen van 

een industrieterrein (Bergen op Zoom); 

o de kweekvijver logistiek, personen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden 

voorbereid voor een opleiding in de logistiek (Oss); 

o het opwaarderen van de Zuidwillemsvaart (voor grotere schepen) en het 

aanpassen van kades op bedrijventerrein De Dubbelen (Rijkswaterstaat, Veghel). 

                                             

Bij het ontwikkelen van succesvolle bedrijventerreinen is door onze gemeenten al 

veel bereikt. In dat verband is er aandacht geweest voor multimodaliteit, de relatie 
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tussen onderwijs en arbeidsmarkt en innovatieve logistieke initiatieven zijn 

gelanceerd. 

 

4.6. Acties - De potenties en de proeftuinen met betrekking tot logistiek leiden tot de 

onderstaande acties. Deze acties kunnen inhouden dat Brabant Midsize aandacht 

vraagt voor een vraagstuk, onze gemeenten kunnen onderling kennis en ervaringen 

uitwisselen en de gemeenten voor wie een actie meest relevant is kunnen die samen 

met hun lokale partners oppakken. Vervoerders en andere bedrijven, 

parkmanagement, beheerders van havens en overslagcentra, de provincie en 

Rijkswaterstaat zijn de lokale, regionale en landelijke actoren met wie de middelgrote 

gemeenten hiervoor kunnen samenwerken. 

 

 

Samen agenderen / lobby 

 

o Optimaal faciliteren van verbindingen, 

overslag en bewerking op onze 

knooppunten in het achterland van de 

Mainport: daar is de ruimte om 

meerwaarde met goederen te creëren 

o Waken voor tolsystemen Duitsland en 

België voor zover die het Europese level 

playing field bedreigen 

 

Samen onderzoeken / uitwerken 

 

o Logistiek staat nu al op de agenda van de 

provincie, maar nog vooral als regionale 

opgave, daar is het perspectief van 

Midsize een aanvulling op 

 

Samen experimenteren 

 

o Slimme, multimodale distributie van 

zeecontainers tot binnenstedelijke 

bezorging van internetaankopen 

Samen uitvoeren / investeren 

 

o Onderzoeken hoe we optimaal gebruik 

maken van de gelden uit het 

Innovatiefonds Brabant, door een slimme 

combinatie van logistiek met één van de 

andere thema’s voor innovatie, zoals 

biobased economy 

 

 

 

Een procesvoorstel is dat de portefeuillehouders logistiek van de Midsize-gemeenten 

het vierde kwartaal van 2017 bijeenkomen. Die bijeenkomst is voor te bereiden door 

vakambtenaren van de Midsize-gemeenten. De bijeenkomst richt zich vooral op 

kennismaking, kennisdeling en waar we gezamenlijk kunnen optrekken (lobby). De 

gemeenten Oosterhout en Roosendaal nemen terzake het initiatief. In een 

vervolgfase kunnen de logistieke bedrijvigheid en het parkmanagement uit 

verschillende gemeenten hun kennis en ervaring uitwisselen. 
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Zuidwillemsvaart en N279  
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5. Economie van morgen 

 

 

Uit de City Deal: 

 

‘Wij zijn ambitieus in onze duurzaamheidsdoelen en bieden ruimte voor 

verduurzaming van de energie- en van de agrosector. De economie van morgen is 

een groene en duurzame economie. De focus ligt daarbij op de combinatie het 

opwekken van energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens, en het 

besparen van energie door betere isolatie van gebouwen.   

 

Met onze oude industriële basis als vertrekpunt ontstaan in onze gemeenten 

innovatiemilieus, veelal in niches die belangrijk zijn voor de Brabantse economie. 

Juist in onze steden met onze lokale netwerken bieden we een ideale omgeving als 

broedplaats voor dit soort type innovaties. En als plaats om jong talent te binden. 

De verbinding hebben en houden met het (hoger) beroepsonderwijs is hierin 

cruciaal.  

 

Juist vanwege de vele duurzaamheidsinitiatieven en de slag- en daadkracht die wij 

als  middelgrote gemeenten hebben, zijn we meer dan bereid om met de provincie 

te werken aan nieuwe en innovatieve duurzaamheidsprojecten in onze gemeenten 

en zo een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.’ 

 

 

 

5.1. Urgentie – Branding, één van de kernelementen van succesvolle 

innovatiemilieus genoemd in de inleiding, krijgt invulling niet alleen door bedrijven en 

hun allianties of door city marketing van afzonderlijke gemeenten en regio’s, maar 

ook door het optreden van Brabant Midsize. 

 

De klimaatdoelen die (inter)nationaal zijn geformuleerd, spelen ook bij onze 

gemeenten een belangrijke rol. Gezien de positie van Brabant en de kansen voor 

circulaire economie in de (brede) regio, worden diverse initiatieven genomen. Deze 

initiatieven hebben betrekking op verduurzamen van wijken en bedrijventerreinen, 

windenergie, uitwerken van warmtetransitieplan en het stimuleren van de biobased 

economy. 

 

 



32 
 

  Groene energie 

 

 

5.2. Potenties - De verwachting van het ministerie van Economische Zaken is dat de 

wereldwijde top vijf posities voor de vestiging van de biobased economy in de 

komende vijf jaar bepaald gaan worden. De middelgrote gemeenten in Noord-Brabant 

beschikken over een aantal sterke netwerken en mooie fysieke plekken voor 

innovatie. Vooral in de logistiek, life sciences (met Pivot Park), Ecopark, Green 

Chemistry Campus  en de maakindustrie. Kansen liggen ook in energiebesparing, 

zonne-energie en biomassa. 

 

5.3. Ambities - Er zijn en worden binnen Midsize Brabant al veel stappen gezet in de 

bestrijding van water- en luchtvervuiling, gedeeltelijke recycling van afval en de 

aanwending van andere energiebronnen. Daarbovenop is nog een aantal stappen te 

maken. Te denken valt aan: 

o energiebesparing woningen, gebouwen en verkeer; het gaat dan om vergaande 

woningisolatie, sloop van energie-inefficiënte gebouwen, substitutie van auto naar 

fiets, lopen en OV (mede mogelijk gemaakt door slimmere ruimtelijke ordening), 

vergroenen van resterende autokilometers (semi-elektrische auto’s, kleinere 

auto’s, meer auto’s delen) en compensatie voor resterende CO2-uitstoot; 

o nul-emissie voertuigen (elektrische en waterstofauto’s, verdwijnen van 

dieselpersonenauto’s uit de steden); 

o duurzame warmte voor woningen en gebouwen (afsluiting van gasnet, 

elektrificatie warmtevoorziening, warmtepompen, geothermie, warmte- en 
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koudenetten, warmtelevering als dienst, lokale warmteplannen als basis voor het 

nationale ‘deltaplan’ verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde 

omgeving); 

o het vergisten van GFT-afval voor de productie van groen gas; 

o het accommoderen van de enorme ruimteclaim voor de opwekking van de 

duurzame energie in de vorm van wind en zon. 

 

5.4. Projecten - Per gemeente is een aantal potentiële proeftuinen aanwezig:  

o Groene en bio-economie opwerken in gebied Vlagheide (Meijerijstad). 

o Lage Meren Meilust (Bergen op Zoom) is een project gestart om het 

bedrijventerrein te verduurzamen. Daarnaast wordt een Proeftuin Biobased 

Economy in het Anton van Duinkerkenpark in Bergen op Zoom gerealiseerd.  

o Windmolens aan laten brengen op bedrijventerrein Veghel vanuit 

bedrijfscollectief.  

o Met onder andere een talentenprogramma, ontmoeting, financiering en coaching 

van bedrijven en starters bij de beantwoording van concrete vraagstukken. 

gemeente breed onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden om duurzame 

energie op te wekken in Oss, pilot gebiedsverkenning Den Bosch –Oss.  

o Verbinden opgave energieopwekking met VAB (vrijkomende agrarische 

bebouwing) - problematiek en discussie maatschappelijke meerwaarde.  

o In Uden wordt binnenkort gestart met een lokaal elektrisch deelauto concept voor 

bedrijven en inwoners (zie mobiliteit). Via de samenwerking Agro-as de Peel 

wordt gewerkt aan een proeftuin voor bio-based gewassen en ontwikkelen van 

producten. 

o Koppeling van zonnepanelen op daken van huurwoningen aan opslag van 

elektriciteit. 

o Waalwijk zou graag een proeftuin willen zijn voor wijkgerichte aanpak van het 

warmtetransitieplan;  

o Waalwijk zou graag een proeftuin willen zijn ten aanzien van de juridische 

vertaling van de energieambitie in de Omgevingsvisie. 

 

Er is al een aantal projecten of proeftuinen succesvol doorlopen. 

o Energiecoöperatie Schijndel-participatie Rabobank, kennisuitwisseling tussen 

particuliere netwerken, groenverwerkingsbedrijven met innovatieve 

verdienmodellen op verduurzaming. 

o Pivot Park in Oss: locatie en community voor bedrijven actief in de life sciences. 

Opgericht als reactie op het verdwijnen van R&D bij MSD (circa 1.000 banen), 

inmiddels een eigenstandig park met circa 40 bedrijven en 500 werknemers. 

o Talentencampus: rondom het stadion van FC Oss zijn een MBO- en een VMBO- 

school gebouwd en is een aantal plaza ingericht rondom leren-werken, sport & 

recreatie. De gebouwde omgeving is in 2017 geopend; de conceptontwikkeling en 

uitvoering is work in progress.  

o In september start in Uden de bouw van een zonnepark van 14 ha. Agro-as de 

Peel. 

o De Green Chemistry campus Bergen op Zoom is een succesvol project maar ook 

binnen gebiedsontwikkeling zijn zowel projecten als proeftuinen gerealiseerd. In 

de binnenstad van Bergen op Zoom is in de periode november 2016-januari 2017 

de eerste Biobased Pop Up-store van Nederland geopend.  
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o Op dit moment wordt er in Bergen op Zoom, kern Halsteren een biobased trap 

gerealiseerd, worden voor de zomer diverse zitbankjes van biobased materiaal 

geplaatst en wordt de bekleding van een bestaand viaduct over de A58 in 

biobased materiaal uitgevoerd.  

o In het recente verleden zijn biobased afbreekbare kratjes aangeschaft ter 

bescherming van waterplanten door vogelvraat en ter vervanging van tot dan toe 

gangbare plastic exemplaren. 

o Poppodium Gebouw-T, Bergen op Zoom heeft zijn bedrijfsvoering tegen de 

biobased meetlat gelegd en bekeken welke duurzaamheid- en biobased oplossing 

daarin te realiseren waren. 

o Waalwijk neemt deel aan de Regionale Energietransitie: de kennis en kunde deelt  

zij graag met andere middelgrote steden in Brabant.  

o Bijzonder is het Platform Waalwijk CO2-vrij waarbij ondernemers zich inzetten 

voor een duurzame gemeente. 

o De realisatie van een biomassacentrale op het Ecopark. 

 

5.5. Acties - De potenties en de proeftuinen met betrekking tot de economie leiden 

tot de onderstaande acties. Deze acties kunnen inhouden dat Brabant Midsize 

aandacht vraagt voor een vraagstuk, onze gemeenten kunnen onderling kennis en 

ervaringen uitwisselen en de gemeenten voor wie een actie meest relevant is kunnen 

die samen met hun lokale partners oppakken. Ondernemers, energiecoöperaties, de 

BZW, de ZLTO, de provincie en de RVO zijn de lokale, regionale en landelijke actoren 

met wie de middelgrote gemeenten hiervoor kunnen samenwerken. In Noordoost-

Brabant biedt AgriFood Capital een belangrijk netwerk voor dit type acties. 
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Samen agenderen / lobby 

 

o In de omgevingsvisie van de provincie 

wordt gekozen voor vier focusopgaven, 

Brabant, welvarend en Brabant, 

klimaatzeker zijn er twee van; de 

economie van morgen sluit daar op aan 

o Zoeken naar verbindingen en in aanloop 

naar vaststelling omgevingsvisie, zorgen 

dat we een gesprek kunnen voeren 

eventueel samen met Brabant Pioniers 

om aandacht te vragen voor de schaal en 

kansen van Midsize 

o Ook voor de nationale omgevingsvisie 

wordt ingezet op vier strategische 

opgaven; duurzame en concurrerende 

economie is er daar één van; nagaan hoe 

we hier vanuit Midsize invloed op uit 

kunnen oefenen 

 

Samen onderzoeken / uitwerken 

 

o Kennis uitwisselen van goede 

voorbeelden, elkaar inspireren  

o www.biobasedeconomy.nl (ministerie 

EZ/Rijksdienst voor ondernemend 

Nederland) --> aanhaken: elk half jaar 

een netwerkbijeenkomst  

o Er is een link tussen biobased economy 

en logistiek, daar liggen kansen 

 

 

Samen experimenteren 

 

o Bij gebiedsinrichting oplossingen voor 

wateropvang en tegen verdroging en 

hittestress meenemen 

Samen uitvoeren / investeren 

 

o Bij RVO Nederland veel 

subsidiemogelijkheden voor biobased in 

combinatie met energie en landbouw: 

www.rvo.nl/subsidies-regelingen 

 

 

 

 

Een procesvoorstel is dat de portefeuillehouders economie van de Midsize-gemeenten 

in de eerste helft van 2018 bijeenkomen. Die bijeenkomst is voor te bereiden door 

vakambtenaren van de Midsize-gemeenten. De bijeenkomst richt zich vooral op 

kennismaking, kennisdeling en waar we gezamenlijk kunnen optrekken (lobby). 

Enkele van onze gemeenten nemen terzake het initiatief. Voor een vervolgfase zijn 

contacten met energiecoöperaties en -bedrijven, ondernemersorganisaties, de Kamer 

van Koophandel en universiteiten (Eindhoven, Tilburg, Wageningen) goed denkbaar. 

 

  

http://www.biobasedeconomy.nl/
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen
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6. Mobiliteitsagenda 

 

 

Uit de City Deal: 

 

‘De middelgrote steden fungeren als (voorstads)haltes die goed bereikbaar zijn per 

auto en aangesloten zijn op snelle trein- en busverbindingen. Midsize heeft een 

onmiskenbare rol als schakel in het ov-netwerk tussen (grote) stad en platteland. 

Wij zien dat de mobiliteitsagenda vooral op het gebied van openbaar vervoer 

concretisering nodig heeft. Met het oog op de per GGA-gebied op te stellen ov-

agenda, bieden wij u aan hierover vanuit Midsize-verband mee te denken. Juist 

door de korte lijnen en de al genoemde schakelfunctie van de middelgrote 

gemeenten willen wij hier graag als innovatielab dienen.’ 

 

 

 

6.1. Urgentie - Midsize Brabant is een schakel in het openbaarvervoersnetwerk 

tussen (grote) stad en platteland. Deze middelgrote steden bieden goed per auto 

bereikbare (voorstads)haltes. Het vervoersnetwerk heeft met de aanwezige 

snelwegen, provinciale wegen, spoorwegen en hoogwaardig openbaar vervoer zijn 

sterke punten. Maar het netwerk zou veel beter functioneren indien het wordt 

vervolmaakt. Dan gaat het vooral om de vertakkingen in de kleine kernen, wat niet 

alleen een technische opgave is van beter voor- en natransport maar echt een 

maatschappelijk vraagstuk van leefbaarheid, én om ‘the last mile’ op 

bedrijventerreinen, dus voor- en natransport dat van economisch belang is. Om 

effectief in te spelen op de vervoersbehoeften en wensen van werkgevers, 

werknemers, scholieren en andere inwoners zijn blijvende aandacht voor fietsverkeer 

en investeringen in snelfietsverbindingen van belang náást de rol die autoverkeer en 

openbaar vervoer krijgen. Voor duurzame, multimodale mobiliteit is een betrouwbare 

bestuurlijke en financiële aanpak nodig. Behalve deze beschrijving van de urgentie in 

algemene termen, is er verspreid over de provincie en op assen naar buurprovincies 

een aantal knelpunten voor het verkeer. Denk aan capaciteitsproblemen van op- en 

afritten, vaar- en snelwegen als barrières en aan treindienstregeling. Ook de aanpak 

van die afzonderlijke knelpunten blijft urgent. 

 

6.2. Potenties - De middelgrote steden zijn mooi gelegen in de daily urban systems 

van Brabant. Goed functionerende verbindingen met de grote steden en voldoende 

vertakkingen naar de kleine kernen maken van onze gemeenten het kloppende 

verkeershart van de provincie. Daar komt bij dat Midsize Brabant cruciaal is voor de 

economische relaties op internationaal vlak. Dat de provincie ideaal is gesitueerd 

tussen het Rijnmondgebied en het Europese achterland is duidelijk. Maar die situering 

kan pas goed benut worden wanneer de middelgrote steden soepel hun rol vervullen 

in de grensoverschrijdende bewegingen van verkeer, logistiek, productie, 

arbeidsmarkt en recreatie. Voor sommige steden is hun enkele ligging al beloftevol, 

denk aan de aanwezigheid van een haven (Veghel, Oss, Waalwijk), een internationaal 

treinstation (Roosendaal) of buisleidingenstraat (Bergen op Zoom). Andere steden 

bieden speciale kansen door hun economische profiel: ze spelen een cruciale rol in 

een cluster (schoen- en lederindustrie, agrifood en pharma). 
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6.3. Ambities - Midsize Brabant wil haar economische bereikbaarheid verbeteren en 

haar hoge woon- en leefkwaliteit behouden. Dat vraagt werk aan de netwerken van 

de verschillende vervoersmodaliteiten: investeringen in knel- en knooppunten, 

doorstroming, informatievoorziening, integratie, verrijking en promotie. De 

bestuurlijke partners, de vervoersbedrijven en de lokale ondernemersorganisaties 

beschouwen we hierbij als onze bondgenoten. Als middelgrote steden kunnen we 

onderling leren van de ervaringen met de lokale aanpak van de diverse opgaven. Die 

kennis kunnen we op onze beurt delen met bondgenoten in de provincie en elders. 

 

 
A59 bij Waalwijk 

 

 

6.4. Projecten - Midsize Brabant stelt voor om vanuit de onderscheiden thema’s, 

urgenties, potenties en ambities proeftuinen in te richten en projecten op te bouwen. 

Daarbij kunnen we verder bouwen op ervaringen die de middelgrote steden nu al 

opdoen. Zo zijn er projecten van kleinschalig collectief vervoer, stadslijnen, 

uitgaansbussen, snelfietsroutes, witte of huurfietsen, en openbare laadpalen. Samen 

met maatschappelijke en bestuurlijke bondgenoten kunnen we andere innovaties een 

plek geven. 

 

De huidige ervaringen variëren sterk. Zo kunnen we zeker stellen dat het 

hoogwaardig openbaar vervoer een succes is. En ook de ontwikkeling van 

containervervoer over water verloopt voorspoedig. Maar niet alle ervaringen laten 

zien dat de uitgeprobeerde aanpak of ondervonden condities een succes toelaten. Zo 

is busvervoer tussen stadscentra en bedrijventerreinen een lastige opgave. Weer 

andere projecten blijken kwetsbaar, zo zijn voorbeelden van een dorpstaxi erg 

afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. 
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6.5. Acties - De potenties en de proeftuinen met betrekking tot mobiliteit leiden tot 

de onderstaande acties. Deze acties kunnen inhouden dat Brabant Midsize aandacht 

vraagt voor een vraagstuk, onze gemeenten kunnen onderling kennis en ervaringen 

uitwisselen en de gemeenten voor wie een actie meest relevant is kunnen die samen 

met hun lokale partners oppakken. De B5 en eigen buurgemeenten, de provincie en 

Rijkswaterstaat zijn de actoren met wie de middelgrote gemeenten hiervoor kunnen 

samenwerken. De GGA/RRO- en MIRT-overleggen en de ov-opdrachtverlening zijn 

hierbij cruciale momenten. 

 

 

Samen agenderen / lobby 

 

o Krappe aansluitingen en knelpunten op 

hoofdwegen, missing links 

Samen onderzoeken / uitwerken 

 

o Vooral kennisdelen, mobiliteit vindt 

hoofdzakelijk plaats binnen de 

(sub)regio’s, wel kan het Midsize-verband 

gebruikt worden voor uitwisselen van 

kennis tussen gemeenten: waar zitten de 

overeenkomsten, waar kunnen we van 

elkaar leren 

o Bijvoorbeeld goede vormen van 

fietsparkeren bij centra 

 

Samen experimenteren 

 

o Vraagafhankelijk collectief vervoer 

o Elektrificatie 

 

Samen uitvoeren / investeren 

 

o Noord-Brabant zet in op verruiming van 

het breedband netwerk, deze kans kan 

ook in Midsize-verband benut worden; het 

is kansrijk dit te koppelen met sociale 

veerkracht 

o Snelfietsroutes 

 

 

 

Omdat de bestuurders voor mobiliteit zich al volop inzetten in de bestaande, 

regionale overleggen van verkeer, vervoer en ruimte, stellen we voor dat binnen 

Midsize Brabant vooralsnog ambtelijk kennis en ervaring worden uitgewisseld. 
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Weg van de toekomst, Oss 

 

7. Conclusie 

 

Midsize Brabant wil niet institutionaliseren voorbij informele samenwerking, 

kennisuitwisseling, inspiratie en belangenbehartiging. Maar we ondergaan wel een 

bewuste evolutie. Van eerst ontmoetingen tussen zeven burgemeesters of 

gemeentesecretarissen en een ambtelijke groep strategisch adviseurs verschuift het 

accent naar contacten tussen de portefeuillehouders voor de verschillende thema’s en 

de specialisten in de ambtelijke organisaties. In het vakoverleg wordt snel duidelijk 

waar Midsize Brabant zelf verrijking kan aanbrengen, en hoe we aansluiting vinden bij 

de provincie en de rijksoverheid. Maar het overleg kan ook benoemen waar 

gemeenten met betrekking tot een thema al actief zijn in hun eigen regio. In dat 

laatste geval kan het Midsize-contact volstaan met informatie delen en inspireren, 

omdat de uitvoering primair regionaal gebeurt. 

 

Niet alleen zullen we bestuurlijk en ambtelijk elkaar opzoeken, ook onze 

maatschappelijke partners kunnen participeren in de kennisuitwisseling en inspiratie. 

Dat kan variëren van bijvoorbeeld zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en 

woningcorporaties tot winkeliersverenigingen, parkmanagers of vervoerders. Verder 

kunnen we gaandeweg ergens een gezamenlijke informatiebehoefte benoemen en 

dan bijvoorbeeld opdracht geven tot demografisch onderzoek of woonbehoeften 

nader analyseren, of een student een onderzoeksonderwerp en afstudeerplek bieden. 

 

Om de start van deze gezamenlijke uitwerking te markeren en met het oog op 

commitment van de gemeentelijke organisaties stellen we de colleges van B&W voor 

om met instemming kennis te nemen van de beschreven potenties en proeftuinen 

van Midsize Brabant. Dan gaan we zeker zelf verder aan de slag. En we hopen 

nadrukkelijk dat ook anderen de waarde zien van onze gemeenten als proeftuinen. 
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Proeffabriek Cultuurhaven Veghel 
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