OOSTERHOUT
Bestuurlijk overleg VNO-NCW en gemeente Oosterhout 1 april 2021
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft dit VNO-NCW overleg digitaal
plaatsgevonden.

Arbeidsmarkt & Onderwijs
De contacten met het onderwijsveld worden zichtbaar verstevigd. We hebben elkaar
nu eenmaal nodig. Zo is er momenteel intensief contact met beroepsopleider Curio
(waar maar liefst 1137 Oosterhoutse leerlingen een opleiding volgen). Hier zal
iedereen de zichtbare vruchten van gaan plukken. Zo wordt er onder meer
gesproken over het inrichten van een zogeheten hybride leeromgeving; dus
daadwerkelijk een fysieke plek creëren op het bedrijf. De Provincie is alvast
enthousiast en bereid een ton hierin te investeren (mits de gemeente hetzelfde
bedrag inlegt). Hierdoor kan nog effectiever aangesloten worden bij wat het werkveld
vandaag de dag vraagt. Kortom een belangrijke ontwikkeling waarover al enkele
jaren wordt gesproken maar waar nu daadwerkelijk een belangrijke stap in gezet is.
Vooralsnog betreft het uitsluitend de sector logistiek maar bij gebleken succes
kunnen andere sectoren zomaar volgen.
Ook Mobiliteitscentrum West Brabant wordt in dit digitale overleg nog even voor het
voetlicht gebracht. Zij koppelt werkzoekenden aan werkgevers maar gebleken is dat
er vanuit de bedrijven nog maar weinig aanmeldingen komen. Dit kan mogelijk liggen
aan de relatieve onbekendheid van het centrum. Een actieve benadering is dus
nodig.

Milieu & Duurzaamheid
Duurzaamheid
Vanuit de Regionale Energiestrategie (RES) – waarin elke energieregio zijn eigen
keuzes beschrijft – vindt momenteel de uitvoering van de verschillende
duurzaamheidsprojecten plaats. De ambities zijn hoog. Ook in deze regio. Naar de
betaalbaarheid moet echter wel steeds kritisch gekeken geworden. Daarnaast wordt
het ook steeds duidelijker dat we ‘technische handjes’ tekort komen. Door het
ontbreken van technisch geschoold personeel op dit specifieke terrein kunnen
mogelijk niet alle projecten doorgaan. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling.
Waterstofstation Oosterhout
Gemeente heeft de intentieverklaring getekend. Er is zelfs al gesproken over een
mogelijke locatie. Een nieuwe, belangrijke stap is hiermee gezet… we gaan
investeren in waterstof!
Windmolenpark Oranjepolder
Inmiddels is bekend geworden dat Shell uit dit project is gestapt. Dat is een
tegenvaller maar de drive is er nog altijd hier de enthousiaste schouders onder te
blijven zetten. Evenals onder het realiseren van een zonnepark. Hiervoor is de
gemeente momenteel in overleg. In dit kader een groot compliment van wethouder
Marcel Willemsen aan het adres van de vele ondernemers die ‘ja’ hebben gezegd

tegen het leggen van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Op dat terrein doen we het als
Oosterhout echt erg goed.

Infra & Ruimte
Wonen
De Woningbouwstrategie Oosterhout is aangenomen. We gaan op zoek naar
uitbreidingslocaties. Nog voor de zomervakantie kunnen deze locaties vermoedelijk
al besproken worden. Dit alles uiteraard wel onder voorbehoud dat de Provincie ons
ook daadwerkelijk een uitbreidingslocatie gunt. Met een slag om de arm denken wij
dat binnen nu en een jaar er toch snel op een 55-tal bouwlocaties letterlijk de handen
uit de mouwen worden gestoken. Daarnaast moet er natuurlijk ook oog voor de
omgeving zijn; veel staat in verbinding met woningbouw, kritische randfactoren zijn
van groot belang. Dus zullen knooppunten moeten worden aangepakt, het OV goed
geregeld worden et cetera.
Regiomobiliteit
De daadwerkelijke vraag die op tafel ligt, is ‘Hoe nu verder?’. Want – aansluitend bij
het vorige punt – er is sprake van woningnood in ons land maar om die op te lossen
hebben we wel de Provincie nodig. We hebben onze burgemeester alvast boegbeeld
gemaakt van ‘de Ruit van Breda’. Aan de ondernemers de vraag de belemmerende
factoren te benoemen.
Everdenberg Oost; status
De interesse is groot. Die conclusie kunnen we alvast wel trekken. Er is ca. 18 ha uit
te geven maar de vraag overstijgt dat ruimschoots. Dus zal alles heel gefaseerd
uitgerold worden. Het is de bedoeling dat er van de 17 beschikbare kavels maar liefst
13 naar Oosterhoutse bedrijven gaan (maar onder meer profiel, warehousing en
aantal medewerkers worden ook meegenomen). Binnenkort zullen de eerste opties
worden verleend, waarna het plan is om begin september te starten met bouwrijp
maken.
Beneluxweg bedrijventerreinen
Feitelijk hebben we het hier dus over het migrantenhotel en hoe daar invulling aan te
geven. Want laten we eerlijk zijn, het is toch zonde als de mensen die daar gaan
verblijven – er zullen zo’n 900 huisvestingsplaatsen beschikbaar zijn – de
gemeentegrenzen over gaan om te werken. Vooral ook omdat er in Oosterhout nog
zoveel werkplekken zijn die ingevuld moeten worden. Vandaar dat binnenkort de
verschillende belanghebbende partijen (gemeente, VNO-NCW en de
uitzendorganisatie) samen om de tafel gaan om te komen tot concrete afspraken.

