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Aanleiding
In de raadsvergadering van 20 februari jl. is een motie aangenomen waarbij de raad het college
opdraagt:
 om uiterlijk 1 juli 2018 met de regio vast te stellen welke eenduidige meetbare doelstellingen
specifiek voor de gemeente Heusden, binnen Agrifood Capital, in de komende tweejaar zullen
worden gerealiseerd;
 alvorens deze eenduidige meetbare doelen worden vastgesteld deze voor te leggen aan de
 gemeenteraad van Heusden;
 op basis van de vastgestelde doelen evaluatie te doen welke wordt afgerond uiterlijk 1 maand
voor einde bestuursconvenant samenwerking Noord oost Brabant 2017-2020.
Met deze raadsinformatiebrief gaan wij hierop nader in.
Informatie
Kritisch
Zoals al aangegeven in het raadsvoorstel ter begeleiding van de ontwerpbegroting 2019 regio
Noordoost Brabant, is Heusden niet de enige gemeente in deze regio waarbij de raad kritisch is op de
behaalde en te behalen resultaten. Zeker in het licht van de jaarlijkse bijdrage die voor deze regionale
samenwerking wordt betaald. Als reactie op de eerder genoemde motie en als onderlegger voor het
aanstaande bezoek van de nieuwe regiomanager aan uw raad, willen wij in deze raadsinformatiebrief
de positie van Heusden binnen Agrifood Capital nader toelichten.
Dansen op verschillende schalen
Door de ligging van Heusden, op het scharnierpunt van de regio’s Noordoost Brabant en Hart van
Brabant, zien wij een bovengemiddelde noodzaak om aan meerdere kanten verbindingen te leggen.
Niet enkel vanwege informatie-uitwisseling en kennisdeling maar ook uit strategische overwegingen is
het blijven investeren in een goede band met ‘de buren’ gewenst. Dit geldt zowel voor onze naaste
(aangrenzende) buren als onze (regionale) buren. We werken daarom met verschillende regio’s,
gemeenten, partijen en op diverse thema’s samen. In Heusden noemen we dit het dansen op
verschillende schalen.
Zo werken we bijvoorbeeld met dezelfde gemeenten samen binnen de regio NoordoostBrabant/Agrifood Capital als in de veiligheidsregio Brabant Noord. Ook maken we met (een aantal
van) deze gemeenten afspraken over de woningbouwprogrammering, bedrijventerreinen, detailhandel
en verkeer (binnen het GGA). Gelijktijdig hechten wij belang aan een goed (bilateraal) contact met ’sHertogenbosch als de grote stad binnen Noordoost Brabant, provinciehoofdstad en naaste buur.
Bijvoorbeeld voor de afstemming op het gebied van woningbouw, bedrijvigheid en vanwege de relatie
stad-platteland. De ligging, grenzend aan onze provinciehoofdstad, maakt Heusden extra aantrekkelijk
vanwege de werkgelegenheid in de buurt, de economische ontwikkeling langs de A2 en de

voorzieningen in de stad waarvan onze inwoners graag gebruik maken. Samenvattend meer dan
voldoende redenen om te blijven investeren in de relatie met de regio Noordoost Brabant.
Hoewel wij overtuigd zijn van de noodzaak om te dansen op verschillende schalen, geeft het
daarnaast een gevoel van luxe. In Brabants perspectief is Heusden zelfs uniek waar het gaat om de
participatie in meerdere regio’s waardoor het gevoel ontstaat dat er sprake is van een
keuzemogelijkheid. Door sommigen, met name in onze omgeving, wordt dit ook wel eens vertaald als
een plicht tot het maken van een keuze tussen samenwerking binnen Noordoost Brabant of Hart van
Brabant. Wij zien dit duidelijk anders door per opgave te bekijken hoe en in welk (regionaal) verband
de Heusdense ambities het beste gerealiseerd kunnen worden. Vanuit onze arbeidsmarktregio
werken we voor onze opgaven binnen het sociaal domein en op het gebied van arbeidsparticipatie
overigens hoofdzakelijk in regionaal verband samen met Hart van Brabant.
Prioritaire thema’s in Noordoost Brabant/Agrifood Capital
De regio Noordoost Brabant is het overheidsdeel (zeventien gemeenten en twee waterschappen) van
Agrifood Capital. Naast dit overheidsdeel vormen ondernemers en kennisinstellingen samen Agrifood
Capital BV, met een focus op agrifood. Vanuit deze focus zijn voor de komende jaren de volgende
prioritaire thema’s benoemd: transitie landbouw, klimaat & energie en voeding & gezondheid. Agrifood
Capital kent geen grote eigenstandige werkorganisatie zoals bijvoorbeeld de omgevingsdiensten die
wel kennen. Met name bestuurders en medewerkers van de deelnemende partners (en dus ook
gemeenten) vormen samen de (werk)organisatie die invulling geven aan de verschillende projecten
binnen de geprioriteerde thema’s. Daarnaast dragen de directeur van Agrifood Capital, de
regiomanager, een regiostrateeg en een compacte administratieve ondersteuning hieraan bij.
Kansen benutten
Hoewel wij alle kansen binnen de regionale werkagenda aangrijpen, kunnen wij voor de periode tot
2020 geen overzicht geven van eenduidig meetbare doelstellingen binnen Agrifood Capital, specifiek
voor de gemeente Heusden. Via regionale samenwerking wordt voornamelijk ingezet op zogenaamde
crossovers (leggen van verbindingen) en de gebundelde aanpak van thema’s. Regionale
samenwerking is er dus niet op gericht om individuele opgaven, binnen deze context specifiek voor
Heusden, verder te brengen. Bovendien heeft Heusden ervoor gekozen om een aantal van haar
ambities op het gebied van arbeidsmarkt, leisure, energie en landbouw (vrijkomende agrarische
bedrijven) samen met de regiogemeenten in Hart van Brabant te realiseren en worden sommige
opgaven (zoals bijvoorbeeld de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat) via een ‘eigen’
projectorganisatie opgepakt die niet rechtstreeks vanuit de regio wordt aangestuurd. Ook laat de
investering in regionale samenwerking zich nauwelijks in concrete resultaten en bedragen vertalen.
Om kansen te kunnen benutten, neemt dit niet weg dat we bij elke opgave die we samen met andere
partners willen aanpakken, aan onszelf de volgende vragen moeten stellen:
 wat heeft de gemeente van de regio/samenwerkingspartner nodig?
 wat kan de gemeente richting regio/samenwerkingspartner brengen?
Blijven samenwerken
Zoals al eerder aangegeven is investeren in regionale samenwerking gelijktijdig investeren in onszelf.
Dat deze investering niet in alle gevallen tot concreet resultaat leidt is ook duidelijk. Soms gaat het om
investeren in een relatie en is de regio een onmisbare partner in het contact richting provincie en rijk.
Maar er zijn natuurlijk ook aanwijsbare concrete resultaten van regionale samenwerking en
afstemming zoals het tot stand komen van het Van Gogh nationaal park, een bijdrage in de
voorbereidingskosten voor de snelfietsroute Waalwijk-Den Bosch, het evenementenjaar Jheronimus
Bosch 500 en de regionale afstemming over de realisatie van de Aldi in Drunen. We hopen dat de
ontwikkeling van landgoed Steenenburg hieraan binnenkort toegevoegd kan worden. Voor ons
voldoende redenen om ook met Noordoost Brabant/Agrifood Capital als partner te blijven dansen op
verschillende schalen.

