LOBBYACTIVITEITEN JULI-AUGUSTUS
Algemeen
Brabantse groeibedrijven

Samen met de provincie Noord-Brabant en ‘moeder’ VNO-NCW willen wij de komst van een
Europees investeringsfonds versnellen voor bedrijven in de regio die voor een sterke
groeispurt staan. De urgentie en noodzaak van een dergelijk fonds willen wij benadrukken
in een bijeenkomst dit najaar met Invest-NL (Wouter Bos), VNO-NCW (Hans de Boer) en de
provincie Noord-Brabant (Bert Pauli). Dit zou een regionale invulling zijn van het landelijk
programma van VNO-NCW, NL Next Level.
Op 22 augustus hebben wij samen met de brancheverenigingen Bouwend Nederland,
Koninklijke Metaalunie, TLN, Koninklijke Horeca Nederland, UNETO-VNI en FME input
geleverd voor de programma’s van de politieke partijen. Dit najaar geven we een
persoonlijke toelichting aan de fracties. In maart 2019 organiseren we een economisch
verkiezingsdebat. In Zeeland wordt gewerkt aan een verkiezingsmanifest samen met
PORTIZ en North Seaport.

Provinciale
Statenverkiezingen

Arbeidsmarkt & Onderwijs
Huisvesting
arbeidsmigranten

Technisch vmbo

Arbeidsmarktregio’s en
werkbedrijven

Regionale CBON

Op 13 augustus hebben we het ‘advies inzake huisvesting arbeidsmigranten’ aangeboden
aan de provincie Noord-Brabant. Dit advies is bedoeld voor het provinciebestuur (GS en
PS) . We pleiten voor ruimere huisvestingsmogelijkheden op gemeentelijke schaal met een
coördinerende rol voor de provincie. Samen met de commissie huisvesting
arbeidsmigranten wordt in september bekeken hoe we over kunnen gaan tot actie dit
najaar. Hierop vooruitlopend het artikel op Omroep Brabant ‘Bedrijfsleven trekt aan de bel
over falend beleid arbeidsmigranten: ‘Er is visie nodig’. In Zeeland is er een zienswijze
ingediend m.b.t. de huisvestingstekorten op de voorliggende omgevingsvisie. Geerten van
Dijk (Dow) heeft ingesproken in de commissievergadering op 31 augustus.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 komt er jaarlijks €100 mln. vrij voor investeringen in het
technisch vmbo. Samen met de technische brancheverenigingen hebben wij een zienswijze
opgesteld over hoe deze gelden in Brabant het beste kunnen worden besteed en wat de
rol van het bedrijfsleven daarbij zou moeten zijn. Deze visie zal voorzitter Eric van Schagen
24 september presenteren op een conferentie van OCW in het provinciehuis NoordBrabant. Ook in Zeeland zijn wij op bestuurlijk niveau betrokken bij de investeringen in
regionale plannen.
Het 10-puntenplan voor de Brabants-Zeeuwse arbeidsmarktregio’s – opgesteld door
ondernemers in de werkbedrijven – is gereed en wordt in ieder werkbedrijf gepresenteerd
aan de (nieuwe) voorzitter. In het 10-puntenplan staan aanbevelingen om het voor
werkgevers gemakkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.
Omroep Brabant besteedde vooral aandacht aan ons signaal dat ‘werkgevers inzage in de
kaartenbakken van het UWV willen krijgen om aan personeel te komen’. Eerder kregen we
in BN De Stem aandacht met het artikel ‘West-Brabantse werkgevers snakken naar
personeel’. In Zeeland is ook een notitie opgesteld om te komen tot één WSP.
De mogelijkheden worden verkend om een regionale Commissie Beroepsonderwijs
(CBON) op te richten waarin de branches van VNO-NCW zitting hebben. Doel is om het
ondernemersgeluid te ventileren richting het onderwijs en de krachten te bundelen in de
lobby richting OCW, de sectorkamers en onderwijsinstellingen.

Milieu & Duurzaamheid
Industrie en Gronings gas

Onttrekking grondwater in
Brabant

Minister Wiebes’ oproep aan 200 bedrijven, waaronder vele in onze regio, om niet langer
laagcalorisch gas uit Groningen af te nemen, heeft tot overleg geleid met de bedrijven uit
deze doelgroep in onze regio. De discussie ging vooral over de vraag wat haalbare en
betaalbare alternatieven zijn. Daarbij werd door de bedrijven het belang benadrukt van
afstemming van deze discussie met het klimaatakkoord. De belangrijkste bevindingen zijn
ingebracht bij het ministerie van EZK.
Het grondwateronttrekkingsbeleid van de provincie Noord-Brabant wordt herzien. In het
nieuwe beleid wordt een sterk restrictief beleid ten aanzien van de hoeveelheid
onttrokken grondwater voorgesteld. Dat is relevant voor de grote groep van bedrijven die
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Groene Groeiers /Groene
Pluimen

in Brabant zelf grondwater onttrekken. Samen met de Vereniging Industriewater VIW
Brabant staat VNO-NCW voor groei- en ontwikkelruimte voor deze bedrijven. Daarom is
bij de provincie gepleit voor een economische paragraaf in het nieuwe beleid. Deze is
inmiddels toegezegd.
Groene Pluimen, die voorbeeldgedrag op het gebied van duurzaamheid belonen, zijn
inmiddels uitgereikt in West- en Midden-Brabant. Een bijeenkomst voor koplopers op het
gebied van CE, circulaire economie in het kader van het landelijke initiatief Groene
Groeiers, vond plaats op 14 juni bij vleesverwerker Vion in Boxtel. Vion is op zoek naar
partners die kunnen helpen bij het circulair maken van de vleesketen.

Infrastructuur & Ruimte
A50 Paalgraven-Bankhoef

A67 LeenderheideZaarderheiken

Wildparkerende
vrachtwagens

Spoorverbindingen Zeeland

A2 en de A58

Samen met VNO-NCW Midden zet VNO-NCW Brabant Zeeland zich in voor een onderzoek
naar de A50, met name op het traject Paalgraven-Bankhoef. In oktober 2018 moeten er
afspraken worden gemaakt met het Rijk over het verminderen van de drukte en het aantal
ongevallen op dit traject. Op 28 juni vond de eerste stakeholdersbijeenkomst plaats.
Het onderzoek naar de A67 richt zich op drie mogelijke maatregelen: enkel ‘smart
mobility’-oplossingen, een weefvak tussen Eindhoven en Geldrop of verbreding van
Eindhoven tot Asten. VNO-NCW Brabant Zeeland vindt verbreding de enige robuuste
oplossing en pleit hiervoor, o.a. samen met LWV, TLN en evofenedex.
Wildparkerende vrachtwagens op bedrijventerreinen en vluchtstroken veroorzaken veel
overlast. Wij maken ons hard voor een aanpak op regionaal én nationaal niveau. Op dit
moment werken de gemeenten, regio’s, provincies en het Rijk aan oplossingen. Op 5
september organiseren we een werkbezoek met provincies in Oost-Brabant. Ook in WestBrabant werken we aan een overeenkomst met de overheden.
VNO-NCW Zeeland schrijft mee aan de lobbystrategie voor spoor in de Kanaalzone. Op ons
initiatief worden nu samen met PORTIZ, North Seaports, Gent, Terneuzen, OostVlaanderen en Zeeland elf onderzoeken gedaan. Voor de verbinding Vlissingen-Antwerpen
is binnenkort een afspraak gepland met de wethouder van Vlissingen en de coördinator
van de corridor-studie Rotterdam-Antwerpen.
Op 4 juni heeft de minister de startbeslissing voor de A2 en de A58 getekend. Daarmee
maakt ze ‘de weg vrij’ voor investeringen van honderden miljoenen euro’s in verbetering
van de doorstroming en verbreding van de A2 en de A58.
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