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Datum

Baankansen voor Brabant

5 januari 2016
Ons kenmerk

C2182310/3907957
Uw kenmerk

Geachte,

Contactpersoon

Bij brief van 11 december 2015, ingekomen op 14 december 2015, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

I.C. (Irene) van der Staak Hulleman
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(073) 680 85 94
Email

1. Is het college bekend met de onderhandelingen die thans plaatsvinden

tussen de gemeente Bergen op Zoom, een Zwitserse intermediair en dit
Amerikaanse bedrijf?

ivdstaak@brabant.nl
Bijlage(n)

Ja, wij hebben hierover contact met de gemeente Bergen op Zoom. Er
wordt intensief samengewerkt met gemeente en andere partijen. Op het
moment dat Philip Morris aankondigde uit Bergen op Zoom te
vertrekken hebben wij met de gemeente, regio, provincie Zeeland,
ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische
Zaken en andere betrokkenen onze krachten gebundeld in de
Stuurgroep Economische Structuurversterking Deltaregio. Gedeputeerde
Pauli is daarvan voorzitter. In december 2014 is het Actieprogramma
Economische Structuurversterking Deltaregio ter kennis aan PS gebracht,
waaraan nu uitvoering wordt gegeven. Met betrekking tot de site van
Philip Morris zijn wij ook bij eerdere verkenningen voor mogelijke te
vestigen bedrijven aldaar betrokken. Voorts hebben BOM en Rewin
opdracht voor het voeren van specifieke acquisitie voor de site en de
regio West-Brabant.
2. Indien ja, klopt het dat de vestiging van dit bedrijf in Bergen op Zoom

de provincie Noord-Brabant tenminste 1.000 extra banen kan
opleveren?
Over exacte aantallen banen kunnen wij geen mededeling doen, omdat
hierover nog geen duidelijkheid bestaat. Het aantal zal echter volgens
de huidige berichten wel in de buurt van 900 tot 1.000 extra banen

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

liggen.

Datum

5 januari 2016

3. Is het college bereid om het college van B&W van Bergen op Zoom,

indien het dat wenst, met raad en daad bij te staan bij deze
onderhandelingen?

Ons kenmerk

C2182310/3907957

Ja. Zoals uit het antwoord op vraag 1 blijkt, hebben wij intensief contact
met de gemeente Bergen op Zoom. Dat heeft er toe geleid dat wij de
gemeente nu reeds actief ondersteunen.
4. Is het college eventueel bereid om een additionele, provinciale

financiële bijdrage of investering te verstrekken teneinde het betreffende
bedrijf te laten kiezen voor vestiging in Brabant?
Ja, als sprake is van onder meer garanties op duurzaamheid van banen,
hebben wij de bereidheid dat samen met andere partners te verkennen.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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Uw kenmerk

Geachte heer Steenbakkers,
Bij brief van 11 december 2015, ingekomen op 14 december 2015, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Is het college bekend met de onderhandelingen die thans plaatsvinden
tussen de gemeente Bergen op Zoom, een Zwitserse intermediair en dit
Amerikaanse bedrijf?

Contactpersoon

I.C. (Irene) van der Staak Hulleman
Telefoon

(073) 680 85 94
Email

ivdstaak@brabant.nl
Bijlage(n)

Ja, wij hebben hierover contact met de gemeente Bergen op Zoom. Er
wordt intensief samengewerkt met gemeente en andere partijen. Op het
moment dat Philip Morris aankondigde uit Bergen op Zoom te
vertrekken hebben wij met de gemeente, regio, provincie Zeeland,
ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische
Zaken en andere betrokkenen onze krachten gebundeld in de
Stuurgroep Economische Structuurversterking Deltaregio. Gedeputeerde
Pauli is daarvan voorzitter. In december 2014 is het Actieprogramma
Economische Structuurversterking Deltaregio ter kennis aan PS gebracht,
waaraan nu uitvoering wordt gegeven. Met betrekking tot de site van
Philip Morris zijn wij ook bij eerdere verkenningen voor mogelijke te
vestigen bedrijven aldaar betrokken. Voorts hebben BOM en Rewin
opdracht voor het voeren van specifieke acquisitie voor de site en de
regio West-Brabant.

2. Indien ja, klopt het dat de vestiging van dit bedrijf in Bergen op Zoom
de provincie Noord-Brabant tenminste 1.000 extra banen kan
opleveren?
Over exacte aantallen banen kunnen wij geen mededeling doen, omdat
hierover nog geen duidelijkheid bestaat. Het aantal zal echter volgens
de huidige berichten wel in de buurt van 900 tot 1.000 extra banen
liggen.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

3. Is het college bereid om het college van B&W van Bergen op Zoom,
indien het dat wenst, met raad en daad bij te staan bij deze
onderhandelingen?
Ja. Zoals uit het antwoord op vraag 1 blijkt, hebben wij intensief contact
met de gemeente Bergen op Zoom. Dat heeft er toe geleid dat wij de
gemeente nu reeds actief ondersteunen.

Datum

5 januari 2016
Ons kenmerk

C2182310/3903085

4. Is het college eventueel bereid om een additionele, provinciale
financiële bijdrage of investering te verstrekken teneinde het betreffende
bedrijf te laten kiezen voor vestiging in Brabant?
Ja, als sprake is van onder meer garanties op duurzaamheid van banen,
hebben wij de bereidheid dat samen met andere partners te verkennen.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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