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Introductie 
 
Inleiding 
In 2011 is er een bijzonder bestuursakkoord gesloten: compact, concreet en met gepaste ambitie. 
Tien voor Brabant heeft vanuit het lange termijnperspectief van de Agenda van Brabant voor de 
afgelopen bestuursperiode de accenten gezet. Met de realisatie van het bestuursakkoord Tien voor 
Brabant hebben wij in onze ambitie, om tot de Europese topregio’s in kennis en innovatie te blijven 
behoren, een belangrijke stap gezet. Het bestuursakkoord is een voortzetting geweest van de 
ingeslagen weg naar een provincie met een goed vestigings- en leefklimaat. Bij de uitvoering van het 
akkoord zijn wij ons ervan bewust geweest dat de Agenda van Brabant zich niet in vier jaar liet 
realiseren.  
 
Om een nieuw bestuur en PS een vliegende start te kunnen laten maken, zonder ze te overladen met 
stapels papier, is een compacte handreiking opgesteld..  
 
Leeswijzer 
In het voorliggende overdrachtsdossier is gefocust op de majeure bestuurlijke opgaven die ook na de 
verkiezingen van 18 maart onverminderd van kracht zijn. Deze opgaven vallen (vanzelfsprekend) 
binnen de provinciale kerntaken, zoals deze ook in het IPO Kompas 2020 zijn vastgelegd: 
 
• Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer 
• Milieu, energie en klimaat 
• Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden 
• Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 
• Regionale economie 
• Culturele infrastructuur en monumentenzorg 
• Kwaliteit van het openbaar bestuur 
 
De onderwerpen die in dit overdrachtsdossier zijn opgenomen, zijn gerangschikt naar deze kerntaken. 
Met uitzondering van de omgevingsvisie, welke niet aan één specifieke kerntaak kan worden 
gekoppeld omdat het een overkoepelend vraagstuk voor de toekomst betreft. De in dit overdrachts-
dossier opgenomen onderwerpen zijn verschillend van aard (operationeel, tactisch en strategisch 
niveau), passend bij het perspectief dat er acties op korte en (middel)lange nodig zijn om onze 
provincie vooruit te helpen. Ieder majeur bestuurlijk-politiek thema is compact en ‘to the point’ 
uitgewerkt. Per thema gaan we in op de bestuurlijke urgentie, mijlpalen, aandachtspunten en 
kanttekeningen. 
 
Alvorens de verschillende thema’s aan bod te laten komen, wordt in dit introductiehoofdstuk ingegaan 
op de ‘veranderende provinciale rol’, waarbij wordt toegelicht welke cultuuromslag wij in ons denken 
en handelen in deze bestuursperiode hebben doorgevoerd.  
 
In de paragraaf ‘bestuurlijke terugblik op hoofdlijnen’ lichten wij toe welke stappen wij in de 
afgelopen bestuursperiode hebben gezet om tot de Europese topregio’s in kennis en innovatie te 
blijven behoren. De onderwerpen die in deze paragraaf worden genoemd, komen niet 
noodzakelijkerwijs allemaal verderop in dit overdrachtsdossier terug. Immers, een aantal trajecten is in 
deze bestuursperiode afgerond en loopt niet meer door in de nieuwe bestuursperiode. 
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Veranderende provinciale rol 
Het verder ontwikkelen van Brabant als topkennis- en innovatieregio vraagt dat ook wij als provinciaal 
middenbestuur blijven innoveren. Als overheid borgen wij het publieke belang, waarbij onze rol in de 
samenleving aan het veranderen is. Bij grote maatschappelijke opgaven, zoals energie, zorg, natuur, 
wonen, water en mobiliteit, neemt de samenleving steeds meer zelf het heft in handen. Mensen, 
organisaties en bedrijven werken samen in tijdelijke of meer structurele samenwerkingsverbanden om 
deze vraagstukken aan te pakken. Brabant is hier sterk in, zoals bv. blijkt uit de snelle opkomst van 
lokale zorg- en energiecoöperaties. We zien een beweging van ‘burgerparticipatie’ naar 
‘overheidsparticipatie’: het is niet de overheid die de burger uitnodigt om mee te doen, maar 
omgekeerd: de Brabantse samenleving nodigt de overheid uit om te participeren in de lokale en 
regionale initiatieven. 
 
Dat vraagt van ons als provinciaal middenbestuur een nieuwe manier van (samen)werken. Niet 
zozeer onze eigen ambities, maar de urgenties die de Brabantse samenleving naar voren brengt, 
vormen het vertrekpunt. In nauwe samenspraak met de samenleving verkennen we onze meerwaarde 
als provincie. Daar waar we volgens de samenleving meerwaarde hebben, ontstaan kansen om onze 
provinciale belangen aan lokale en regionale opgaven te verbinden. In de afgelopen bestuursperiode 
hebben we geleerd dat het eventueel inzetten van financiële middelen zorgvuldig en op het juiste 
moment in de samenwerking moet plaatsvinden.  
 
Een ondernemende samenleving vraagt een intensieve samenwerking tussen de verschillende 
overheden: een overheid die niet letterlijk gelaagd in het Huis van Thorbecke opereert, maar met 
elkaar een netwerk vormt, dat snel kan inspelen op maatschappelijke initiatieven. In de afgelopen 
bestuursperiode hebben we veel ervaring opgedaan in de nieuwe manieren van samenwerken. Denk 
hierbij aan o.a. Mijn Mooi Brabant, Leefbaarheid@Brabant, Brabant Uitnodigend Groen, 
Zorgeconomie en de Streeknetwerken. Ook is er geïnvesteerd in leertrajecten zoals Praktijkschool 
Brabant, Effectief Samenwerken en in een nieuw Opleidingshuis TOPBrabant. 
 
De provincie participeert in verschillende netwerken, omdat maatschappelijke problemen niet 
´binnenshuis´ kunnen worden opgelost. Netwerken op gemeentelijk niveau zoals Brabantstad (B5), 
provinciaal niveau (zoals het IPO), en (inter)nationaal niveau zijn daarbij van groot belang. In deze 
verbanden verbinden we onze belangen vanuit de overtuiging dat Brabant het meest gediend is bij 
met elkaar optrekkende partijen. 
 
Een Brabantse overheid die alert en slagvaardig is, communiceert dan ook proactief. We 
communiceren eenduidig, samenhangend en sterk met haar omgeving vanuit één identiteit. Dit doet zij 
overwegend digitaal, met een duidelijke focus op de communicatieboodschappen en een hoge mate 
van omgevingsgerichtheid.  
 
In de toekomst vraagt dit om nog meer focus aan te brengen in de onderwerpen waar we onze 
aandacht op richten. ‘Van alles een beetje’ werkt veel minder goed dan concentreren op enkele goed 
gekozen belangrijke zaken waarin het bestuurs- en beleidswerk van de provincie Noord-Brabant 
duidelijk zichtbaar en herkenbaar is. Omdat het werk van de provincie steeds meer verschuift naar 
netwerken, moeten we niet alleen voor het publiek, maar ook in de netwerken zelf zorgen dat de rol 
van de provincie steeds goed zichtbaar gemaakt wordt. De signalen die uit de netwerken en het 
publiek komen, moeten we oppikken en terugvertalen naar het werk van de provincie; zowel voor de 
communicatie als voor de collega’s die inhoudelijk met zaken bezig zijn. Daarvoor is focus 
noodzakelijk.  
 

mailto:Leefbaarheid@Brabant
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We willen in dit alles proactief en vroeg de regie te pakken. Bijvoorbeeld als het gaat om de 
advisering welke onderwerpen we met een groot bereik willen uitdragen of hoe de samenwerking met 
andere partijen, en de uitingen daarvan, eruit ziet. Hierin betrekken we de monitoring van nieuws en 
social media nog meer. Op die manier kunnen wij anticiperen op wat er over het werk van de 
provincie gezegd wordt, en op welke manier dat gebeurt. 
 
 
Bestuurlijke terugblik op hoofdlijnen 
In de afgelopen bestuursperiode hebben we met kracht doorgewerkt aan de ambities uit de Agenda 
van Brabant en het bestuursakkoord Tien voor Brabant. Daarbij hebben we te maken gehad met 
ingrijpende transities op alle beleidsvelden. In het opstellen en uitvoeren van provinciaal beleid zijn 
we continu alert geweest op maatschappelijke ontwikkelingen en hebben we oog gehouden voor het 
benutten van kansen samen met onze regionale, landelijke en Europese partners.  
 
• Ruimtelijke ontwikkeling 

- Om in 2020 te behoren tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s in Europa, is in deze 
bestuursperiode de uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood vastgesteld. Deze agenda is tot 
stand gekomen met onze partners uit het Brabantberaad, en zorgde ervoor dat we langs 
diverse lijnen verdere actie konden ondernemen. Acties op het gebied van gezondheid, 
ondernemen in lokale netwerken, de circulaire economie. Ook het creëren van toegevoegde 
waarde, was voor ons belangrijk en komt bijvoorbeeld tot uiting in het innovatieprogramma 
Brabantse Agrofood 2020; 

- Ook hebben we onze omgeving geprikkeld en gestimuleerd om na te denken over de 
toekomstige inrichting van Brabant. In de vorige bestuursperiode hebben we ruimtelijke 
vraagstukken rondom ‘stad’ en ‘land’ meer met elkaar verbonden. Het mozaïek van Brabant, 
het kenmerkende patroon van ons ‘stadteland’, is door de reizende expositie Mozaïek 
Brabant opnieuw op de kaart gezet. Het heeft concrete ideeën en netwerken opgeleverd 
rondom de ruimtelijke inrichting van Brabant, waarop kan worden voortgebouwd in de 
nieuwe omgevingsvisie; 

- In de afgelopen bestuursperiode zijn voor negen gebieden in Brabant gezamenlijke ruimtelijke 
agenda’s opgesteld. Daarnaast is intussen sprake van vruchtvolle samenwerking met de 
streeknetwerken, waarin we samen staan voor vitaliteit van het platteland. In deze 
samenwerking staat onze gebiedsgerichte aanpak voorop. Samen met maatschappelijke 
partners vormt de provincie een netwerk. Wij participeren bovendien in vele lokale en 
regionale initiatieven die onderop vanuit de samenleving zijn ontstaan. 

- We blijven investeren in ruimtelijke kwaliteit en samenhang met andere beleidsvelden, o.a. via 
het provinciale ontwikkelbedrijf. 

 
• Mobiliteit en Financiën 

In de vorige bestuursperiode hebben wij gewerkt aan een samenhangend en duurzaam verkeer- 
en vervoersysteem voor het personen- en goederenvervoer in Brabant. Dit realiseren wij door te 
beïnvloeden, te benutten, te beheren en te bouwen:  
- In de afgelopen bestuursperiode is de gezamenlijke OV-visie vastgesteld. Deze visie richt zich 

op vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoer en is deze bestuursperiode 
concreet geworden bij het verlenen van nieuwe concessies voor het busvervoer. Hoewel de 
kosten voor busvervoer stijgen, hebben we met de nieuwe OV-concessie in Brabant voor 
hetzelfde budget een uitstekend OV-netwerk in stand gehouden. Daarnaast wordt de OV visie 
uitgewerkt in de actualisatie van de ontwikkelagenda voor spoor, hoogwaardig openbaar 
vervoer en knooppunten (de zgn. ruggengraat van het OV netwerk); 
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- Naast de komomleidingen (Oudenbosch, Zundert en Haps) hebben we met het spaar- en 
investeringsfonds voor de wegeninfrastructuur forse stappen gezet in de bereikbaarheid van 
en binnen onze provincie. In 2014 is voor de verbinding Eindhoven-Valkenswaard-België 
(N69) het provinciaal inpassingsplan vastgesteld. We hebben daarmee een structurele 
oplossing gevonden voor de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen die ruim 30 jaar 
speelden in die regio. Daarnaast heeft eind 2014 de gunning voor de N279 Noord 
plaatsgevonden. En zijn met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio afspraken 
gemaakt voor extra spoormaatregelen in Vught, Haaren en Boxtel in het kader van 
Programma Hoogfrequent Spoor; 

- De plannen voor de Ruit om Eindhoven zijn concreet uitgewerkt. Afgelopen jaar is de 
onderzoeksopgave verder ingeperkt (notitie reikwijdte en detailniveau) en vervolgens is een 
besluit genomen over het voorkeursalternatief voor de Ruit. Het Rijk heeft besloten haar 
bijdrage aan de opgave deels anders in te zetten, waarbij de focus ligt op de A67 en A58. 
De gevolgen daarvan zijn in een afzonderlijk doorstartdossier voor de nieuwe 
bestuursperiode opgenomen; 

- Op financieel gebied heeft de provincie in de afgelopen bestuursperiode een solide beleid 
gevoerd. De begroting incl. de meerjarenraming is sluitend, waarbij de structurele uitgaven in 
evenwicht zijn met de structurele inkomsten. Meer informatie over het gevoerde financiële 
beleid kan terug worden gevonden in het financieel voorjaarsbericht, dat samen met dit 
overdrachtsdossier beschikbaar is gekomen.  

 
• Ecologie en Handhaving 

- Samen met onze manifestpartners zijn wij in de afgelopen bestuursperiode nieuwe wegen 
ingeslagen in ons natuurbeleid waarbij het Natuurnetwerk Nederland  verder wordt voltooid. 
Daarbij zoeken we naar innovatieve manieren van werken, die de kwaliteit van onze natuur 
en onze landschappen verder verbeteren. Brabant wordt ‘uitnodigend groen’. Voor de 
realisatie van het Brabantse natuurnetwerk is het Groen Ontwikkelfonds ingesteld. Dit fonds, 
dat in 2014 verder is geoperationaliseerd, kan voor € 240 miljoen bijdragen in de 
verwerving en inrichting   ten behoeve van de natuur. Daarnaast dragen  de manifestpartners  
voor € 160 miljoen bij. Deels door een bijdrage in geld, deels door het realiseren van 
natuurwaarden in combinatie met andere functies;  

- In de afgelopen bestuursperiode zijn wij met partners gestart met het opstellen van een nieuw 
milieu- en waterplan omdat de huidige plannen eind 2015 aflopen. Op het beleidsterrein van 
water hebben wij in 2014 verregaande afspraken met het Rijk en andere partners gemaakt 
voor deelname aan het landelijke deltaprogramma. Dit om ervoor te zorgen dat we in de 
toekomst goed beschermd blijven tegen overstromingen en er voldoende zoet water 
beschikbaar is; 

- Afgelopen jaren hebben de Brabantse overheden de strijd tegen drugsafval in het buiten-
gebied geïntensiveerd. Hierbij staat de provincie op het standpunt dat de vervuiler moet 
betalen en criminelen moeten opdraaien voor de kosten van het opruimen van het afval. In de 
vorige bestuursperiode is een lobby richting het Rijk gevoerd om een landelijk fonds in te 
stellen voor de kosten van het opruimen van drugsafval. Zo’n fonds zou moeten worden 
gevormd met criminele winsten die via de ‘Pluk-ze-wet’ worden afgepakt van drugscriminelen; 

- De totstandkoming van de omgevingsdiensten heeft in de afgelopen bestuursperiode veel 
aandacht gevraagd. Het doel van de omgevingsdiensten is de organisatie en uitvoering van 
de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH) op het gebied van milieu, 
bouwen en ruimte. De omgevingsdiensten zijn medio 2013 gestart en hebben te kampen met 
allerlei aanloopperikelen. De ontstane achterstand in de vergunningverlening in het kader van 
de natuurbeschermingswet – een landelijk probleem - ten gevolge van vele aanvragen en 
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uitspraken van de Raad van State, wordt momenteel ingelopen door extra inzet van de 
provincie en verbeteringen in de werkprocedures. 
 

• Economische Zaken 
- In de afgelopen bestuursperiode is het Economisch Programma opgesteld. In dit programma is 

vastgelegd dat wij willen doorstoten tot de top 5 van meest innovatieve regio’s in Europa. Dit 
doen wij enerzijds door ervoor te zorgen dat de basis op orde is, zoals het hebben van 
voldoende en op de vraag afgestemde werklocaties en door een goed beleid op het gebied 
van Human Capital. Daarnaast ondersteunen wij topclusters die in Brabant sterk vertegen-
woordigd zijn. Dit gebeurt onder meer door ervoor te zorgen dat innovatieve MKB-bedrijven 
financieel ondersteund worden, door campussen te ontwikkelen en door nieuwe economische 
kansen (zoals de komst van de F35) aan te grijpen; 

- Daarnaast hebben wij, om in deze economische tijden de werkgelegenheid in Brabant een 
zetje in de rug te geven, impulsen gegeven aan de werkgelegenheid en het arbeidsmarkt-
beleid. De uitdaging voor de komende bestuursperiode is om dit beleid anders te organiseren, 
door meer de aansluiting te zoeken bij de human capital agenda’s van de topsectoren; 

- Voor de thema’s innovatie, energie en breedband zijn in 2013 investeringsfondsen ingesteld. 
In 2014 zijn deze fondsen verder geoperationaliseerd en hebben de eerste business cases 
financiering ontvangen. Zoals vermeld in de nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden 
Partijen, die eind 2014 in Provinciale Staten is vastgesteld, is een aantal van deze fondsen 
ondergebracht bij de BOM; 

- We zijn ons ervan bewust dat het onderhouden van goede nationale en (inter)nationale 
relaties van groot belang is voor Brabant. Van belang is een flexibele, grensoverschrijdende 
samenwerking op inhoudelijke dossiers met andere regio’s. Daarom hebben we een gerichte 
internationaliseringsagenda opgezet, waarbij grote aandacht wordt gegeven aan in het 
bijzonder Duitsland, Vlaanderen en China;  

- Om internationale bedrijven en kenniswerkers naar Brabant te trekken is in de afgelopen 
bestuursperiode een stevige start gemaakt met de ‘branding’ van de regio, oftewel de 
promotie van het imago van Brabant. In de nieuwe bestuursperiode kunnen we groeien naar 
een nauwere samenwerking en centrale regie op drie lijnen: eenduidige, samenhangende 
corporate communicatie vanuit één identiteit, Brabant in internationaal perspectief en het 
Brabant gevoel (Ons Brabant); 

- In 2015 gaan de Europese Programma’s van start. Met succes is een gezamenlijke Zuid-
Nederlandse strategie (RIS3) uitgestippeld om deze programma’s maximaal te benutten. 
Meer dan € 100 miljoen Europees geld komt daardoor in de komende zeven jaar voor de 
provinciale economie ter beschikking. 

 
• Bestuur 

- Op bestuurlijk vlak was er in de afgelopen bestuursperiode sprake van een discussie over de 
bestuurlijke schaal van Nederland en de rol van de provincies. In 2014 werd bekend dat het 
kabinet de plannen voor bestuurlijke opschaling heeft laten varen. Wij zijn  van mening dat 
Brabant qua maat en schaal een uitstekende uitgangspositie heeft om te werken aan een op 
innovatie gerichte ontwikkeling van onze provincie. In IPO-verband hebben we recent bij een 
onderzoek om een transparanter verdeelmodel te ontwikkelen, benadrukt dat er geen nieuwe 
herverdeeleffecten mogen optreden; 

- Om gemeentelijke initiatieven ter vergroting van de bestuurskracht en de toekomst van het 
openbaar bestuur in Brabant te bestendigen, zijn we in de afgelopen bestuursperiode gestart 
met het programma (veer)krachtig bestuur. In dit programma zijn we als gelijkwaardige 
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partners met gemeenten op zoek naar slimme manieren om Brabant nog sterker te maken. 
Acties die de kracht van gemeenschappen met bestuurlijke uitdagingen verbinden.  

 
• Cultuur en Samenleving 

- Wij zijn met het investeringsprogramma grote erfgoedcomplexen actief geweest met 7 
projecten en 14 verkenningen in 21 herontwikkelingsprocessen. Dat doen wij om deze 
complexen een nieuwe duurzame toekomst te geven en daarmee een bijdrage te leveren aan 
de instandhouding van de Brabantse identiteit. Daarnaast zijn er veelvuldig restauraties van 
Rijksmonumenten in gang gezet. De Brabantse monumenten monitor 2014 van de 
Monumentenwacht geeft aan dat het beleid van de afgelopen jaren om te komen tot het 
inlopen van de restauratieachterstand, succesvol is geweest; 

- We willen in 2020 beschikken over een gezond cultuursysteem waarbinnen internationaal 
toonaangevende culturele topactiviteiten plaatsvinden. Dat doen we door uitvoering te geven 
aan de Cultuuragenda 2020. Deze agenda is door de Staten in 2013 omarmd en is onze 
leidraad om te komen tot een gezonde en inspirerende cultuursector. Met de instelling van het 
Brabant C Fonds in deze bestuursperiode richten wij ons op het in Brabant mogelijk maken 
van kunst en cultuur van (inter)nationaal niveau en uitstraling. Het fonds zorgt er via de 
projecten voor dat Brabant (inter)nationaal beter zichtbaar is en dat meer bezoekers van 
buiten Brabant deze provincie zullen bezoeken. De cultuursector, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties worden door het fonds uitgenodigd om voorstellen te 
ontwikkelen die cultuur in Brabant een kwaliteitsimpuls geven en bijdragen aan het versterken 
van het cultuursysteem in Brabant, bijvoorbeeld door speciale aandacht te besteden aan 
talentontwikkeling; 

- In de vorige bestuursperiode heeft burgerparticipatie verder vorm gekregen, in het bijzonder 
door leefbaarheid@Brabant. Dit samenwerkingsprogramma is een voorpost van provinciale 
programma’s zoals zorgeconomie, leegstand, glasvezel/breedband en agrofood; 

- We hebben in deze bestuursperiode de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten gefacili-
teerd door partijen bij elkaar te brengen, kennis te delen en twee regio’s verantwoordelijkheid 
te geven voor de ambulante jeugdzorg. De jeugdzorgsector heeft lang in onzekerheid 
verkeerd over contractering voor 2015. Bij bureau jeugdzorg (BJZ) leidde dit tot acute 
problemen die zijn opgelost door een stuurgroep waarin de provincie een belangrijke rol 
speelde. 
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Omgevingsvisie  
 
Eén plan voor de fysieke leefomgeving  
Het opstellen van een provinciale omgevingsvisie, één strategisch plan voor de Brabantse fysieke 
leefomgeving, is een wettelijke verplichting vanuit de Omgevingswet. In dit plan komen de huidige, 
meer sectoraal ingestoken plannen voor Water, Milieu, Ruimte en Mobiliteit samen.  
 
Ambitie: meest praktijkgerichte Omgevingsvisie 
Aan PS is nog geen beleidskader voorgelegd. Wel is meerdere malen oriënterend gesproken met GS. 
Daarbij heeft het college de ambitie uitgesproken om de meest praktijkgerichte Omgevingsvisie van 
Nederland te ontwikkelen. Waarbij niet zozeer de Omgevingsvisie, maar het Omgevingshandelen 
centraal staat. Hoe dragen we bij aan versterking van de omgevingskwaliteit in Brabant? De visie 
dient richting te geven vanuit bovenregionale belangen én optimaal ruimte te bieden aan goede 
initiatieven vanuit de samenleving. Het ontwikkelen van de Omgevingsvisie in onze 
netwerksamenleving vindt noodzakelijkerwijs plaats in co-creatie met bekende en nieuwe partners. We 
staan niet op punt nul en bouwen voort op ervaringen die opgedaan zijn in de afgelopen 
bestuursperiode, o.a. in trajecten als: de gebiedsopgaven, de pilot Meerwaardebenadering en 
‘MozaiekBrabant’. 
 
Nog in de startfase  
De Omgevingsvisie moet gereed zijn voor 2018. Het opstellen van de visie is een uitdagende, 
complexe en veelomvattende opgave. Op inhoud, maar ook wat betreft de manier van werken. 
Het is van groot belang dat u als bestuur (PS en GS) zo vroeg mogelijk bent aangehaakt op dit 
proces. Het rijk werkt aan een Nationale Omgevingsvisie. We werken bewust samen en parallel aan 
dit rijkstraject. Dit biedt ons synergievoordelen en de mogelijkheid om een vinger aan de pols te 
houden (denk aan toedeling bevoegd gezag en bepalen provinciale beleidsruimte). Ook bij de 
nadere concretisering van de Omgevingswet zijn we nauw betrokken.  
Het proces wordt momenteel verkend en uitgewerkt, in april wordt een plan van aanpak opgeleverd. 
Daarin wordt het belang benadrukt om de juiste stakeholders te betrekken, zowel in- als extern. Het 
jaar 2015 staat in het teken van een brede verkenning en agendavorming. Doorlopende dialoog, 
kritische (zelf)reflectie en lessen trekken uit de praktijk staan centraal. We sluiten nadrukkelijk aan op 
lopende praktijken om onze Omgevingsvisie te laden. Wat werkt in de praktijk, wat werkt minder of 
niet? Welke knelpunten en kansen die we in de praktijk ervaren moeten we aanpakken? 
De Omgevingsvisie werkt direct door op ons eigen handelen. Gezien de beoogde doorwerking via 
en afhankelijkheid van anderen is het van belang om in nauwe samenwerking met externe partijen op 
te trekken. Bij de formele herziening van het provinciale plan voor milieu en water (PMWP) dat eind 
2015 gereed zal zijn en een looptijd kent van vier jaar, wordt rekening gehouden dat het  
ondergebracht zal worden in de Omgevingsvisie. 
  
Mijlpalen  
• Z.s.m. een formele opdracht verlenen aan de ambtelijke organisatie. 
• Belang en potentie (c.q. ambitie) van het traject in- en extern communiceren. 
 
Kanttekeningen 
• Een kritische succesfactor is de mate waarin wij als provincie slagen in het succesvol betrekken 

van externe partijen;  
• Het potentiële dwingende karakter van de nadere invulling van de Omgevingswet en de 

Nationale Omgevingsvisie m.b.t. de provinciale speelruimte.  
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1. Gebiedsgericht werken 
 
Aanleiding en doel 
De provincie zet er op in dat maatschappelijke vraagstukken die in een gebied spelen en die op 
elkaar ingrijpen door zowel overheid, onderwijs, bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties 
(quadruple helix) in gezamenlijkheid en in hun geografische samenhang worden aangepakt. Soms 
beoordeelt de provincie integrale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken nog te eendimen-
sionaal.  
 
Urgentie 
In de afgelopen bestuursperiode zijn de eerste stappen gezet met gebiedsgericht werken. In de 
toekomst moet deze benaderingswijze verder worden omarmd om complex maatschappelijke 
vraagstukken aan te pakken en kansen uit de gebieden te benutten (overheidsparticipatie).  
 
Een recent voorbeeld: 
Bij de gebiedsopgave N65 hebben boomkwekers uit de nabije omgeving zich verenigd om handen 
en voeten te geven aan de realisatie van de mooiste snelweg van Brabant. In een bidbook geven de 
kwekers aan waar en hoe zij hierin als belangrijke economische motor in het gebied samen met de 
provincie op willen investeren. Cofinanciering is lastig te organiseren omdat de uitnodiging van de 
kwekers in de werkveldbenadering niet is toe te schrijven aan één inhoudelijke portefeuille.  
 
Hoe 
Door gebiedsurgentie te laten prevaleren boven beleidsurgentie kan de provincie veel beter dan nu 
aansluiting vinden bij oplossingen afkomstig uit de Brabantse samenleving zelf. Samenwerking in de 
quadruple helix (overheid, onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties). ) maakt de kans 
op duurzame oplossingen vele malen groter. Willen we als provincie van meerwaarde blijven dan 
moeten we deze oplossingen niet alleen integraal benaderen maar ook kunnen faciliteren. 
 
Mijlpalen  
Diverse aandachts- en verbeterpunten zijn bij de evaluatie van de Gebiedsopgaven en de Streek-
netwerken, door middel van een voortgangsrapportage in het najaar 2014 aan de Staten (commissie 
TSP) aangeboden.  

 
Kanttekeningen 
Indien we niet in staat blijken gebiedsurgentie op waarde te schatten verliest de provincie positie in de 
innovatie van de ruimtelijke ordening en dus meerwaarde in diverse quadruple helix organisaties 
zoals de Streeknetwerken, Brainport, Midpoint, etc. Belangrijk is dus om: 
- Cofinanciering voor integrale projecten/processen te organiseren. Dit komt de veelal prille 

samenwerking tussen overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties ten 
goede. Zo zullen de 10 Streeknetwerken die onze provincie rijk is, in 2016 opnieuw aan ons 
vragen, te participeren.  

- Snel en adequaat antwoord te geven op zogenaamde meerwaardeprojecten. Zo niet, dan verliest 
onze provincie op termijn aan slag- en daarmee concurrentiekracht om top kennis- en 
innovatieregio van Europa te blijven. 
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2. Werklocaties: bedrijventerreinen, detailhandel, kantoren 
 
Vraag en aanbod uit balans 
De bedrijventerreinen-, detailhandel- en kantorenmarkt staan nog steeds onder druk. Vraag en aanbod 
in Brabant sluiten nog niet goed aan, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dat blijkt uit evaluatie van ons 
programma en nieuwe prognoses. Balans in vraag en aanbod van werklocaties is belangrijk voor een 
aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat. Medio 2012 is de ‘Strategie bedrijventerreinen en 
andere werklocaties’ en een Uitvoeringsprogramma vastgesteld. De provincie zet zich in om de 
balans terug te brengen. Dit doen wij door het maken van regionale afspraken over werklocaties, 
waaronder herstructurering. Daarbij verkennen we of er andere en flexibele instrumenten, of andere 
samenwerkingsvormen, nodig zijn om de balans te realiseren.  
De rol en kerntaak van de provincie op ruimtelijk-economisch terrein is steeds belangrijker. Voorbeeld 
zijn de afspraken tussen Rijk, IPO en VNG over de decentralisatie van Rijkstaken op het gebied van 
ruimtelijke ordening en regionale economie in het Convenant bedrijventerreinen 2010-2020. 
 
Afspraken in de Regionale Ruimtelijke Overleggen (RRO’s)  
PS hebben in de Verordening ruimte opgenomen dat jaarlijks regionale afspraken over 
bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel gemaakt moeten worden in de Regionale Ruimtelijke 
Overleggen (RRO’s). Er is de afgelopen jaren al nadrukkelijk ingezet op een samenwerking met de 
gemeenten in regionaal verband. Gemeenten en marktpartijen verwachten hier een actieve rol van de 
provincie. Daarnaast willen we als provincie ook actief de Brabantse economische clusters versterken 
door het investeren of mede-ontwikkelen van toplocaties die aan de sectoren zijn gerelateerd. De 
provincie is steeds meer een actieve partner in het economisch speelveld van werklocaties. Dat doen we 
door zelf te investeren via het Provinciaal Ontwikkelbedrijf dan wel via de Brabantse 
OntwikkelingsMaatschappij (BOM). 
 
Twee locaties die op dit moment actueel zijn:  
 
Moerdijk & Pivot Park 
Havenschap Moerdijk is met bijna 14.000 werknemers van groot belang voor West-Brabant. De 
Havenstrategie 2030 (juli 2014) zet in op verdere expansie van het Havenschap op m.n. duurzame 
logistiek, chemie en procesindustrie, waarbij de drie P’s in balans zijn. Via een Strategisch 
Uitvoeringsprogramma worden de acties gemonitord. Een aanpassing van de governance moet leiden 
tot meer slagvaardigheid en verbetering van de verdiencapaciteit. Participatie van derden is daarbij een 
mogelijkheid. De komst van Logistiek Park Moerdijk is cruciaal. Voor de leefbaarheid van de kern 
Moerdijk is een waarborgregeling ingesteld. 
 
Pivot Park is een jonge, open innovatiecampus voor life sciences & health bedrijven die ontstaan is door 
het wegvallen van de Research & Development divisie van MSD. Hierin trekken we samen op met 
MSD, gemeente Oss, ministerie EZ, en de BOM. Samen met Oss zijn we eigenaar van het vastgoed. 
Pivot Park is verantwoordelijk voor de exploitatie. Sinds de start in 2012 zijn momenteel 35 bedrijven 
met circa 350 werknemers gevestigd. 
 
Mijlpalen  
2014:  Nieuwe prognoses bedrijventerreinen, kantoren en toekomstperspectieven winkelgebieden 

Noord-Brabant. Evaluatie uitvoeringsprogramma werklocaties. 
2015:  Voorjaar: kwalitatieve verdieping vraag-aanbod bedrijventerreinen Noord-Brabant (GS). 
2015:  Na Bestuursakkoord: Herijking Programma Werklocaties (PS) 
2015:  Medio: Strategisch Uitvoeringsprogramma Havenschap Moerdijk 
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2015:  Najaar: nieuwe regionale afspraken (RRO’s). 
2016:  Voorjaar: besluitvorming nieuwe governance Havenschap Moerdijk 
2016:  Nieuw Meerjarenprogramma (MJP) BOM (GS2016: Najaar: herijking regionale afspraken 

(RRO’s)2017: Najaar: herijking regionale afspraken (RRO’s) 
 
Kanttekeningen 
• Door het kwantitatieve overschot aan plannen voor werklocaties in Brabant moeten bestuurlijke 

besluiten worden genomen die én lastig zijn én veel bestuurlijke impact zullen hebben;  
• De keuzes en besluiten zullen ook grote financiële gevolgen (kunnen) hebben voor gemeenten. 

Het uitstellen of het schrappen van plannen kunnen voor gemeenten enorme financiële gevolgen 
hebben, omdat afgeboekt moet worden op grondopbrengsten en mogelijke schadeclaims door 
het niet nakomen van afspraken. De relatie en afstemming met Financieel Toezicht zal daarom 
belangrijk zijn. 
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3. Ruimte voor Ruimte 
 
Saneren van de intensieve veehouderij  
In 2000 hebben rijk, provincies en gemeenten in het Pact van Brakkenstein afspraken gemaakt om de 
intensieve veehouderij te saneren. De provincie heeft deze regeling verbreed met sanering van 
glastuinbouwbedrijven en mobilisatiecomplexen. De rol van de provincie was (het vergoeden van)de 
sloop van de opstallen. De vergoeding (€ 216 mln) die de provincie hiervoor heeft uitgekeerd kan zij 
terugverdienen door het uitgeven van ruime woningbouwkavels aan randen van steden en dorpen.  
Dit heet de aanpak Ruimte voor Ruimte (RvR). De provincie heeft er destijds voor gekozen om de 
woningbouw kavels niet zelf te ontwikkelen en te verkopen. Hiervoor is met private partijen de 
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) opgezet. 
 
Urgentie 
De provincie moet nog € 103 mln van eerder uitgekeerde sloopvergoedingen terugverdienen via de 
RvR aanpak. Substantieel slechtere marktomstandigheden dan bij de start van de uitgifte van RvR 
kavels door de ORR maakt dat de aanpak opnieuw moet worden georganiseerd. In de PS-
vergadering van 31 oktober jl. is aangegeven dat, ondanks veranderende marktomstandigheden, het 
de verwachting is dat de sloopvergoedingen kunnen worden terugverdiend. Deze verwachting is 
onderbouwd met twee marktonderzoeken.  

 
Meerderheidsbelang in ORR  
In december 2014 heeft de provincie een meerderheidsbelang (76%) in de ORR genomen. Met 
provinciale doorzettingsmacht in de ORR wordt de kans vergroot dat de provincie het restant ter 
hoogte van € 103 miljoen aan eerder uitkeerde sloopvergoedingen in de agrarische sector via de 
ruimte voor ruimte systematiek terugverdient. BNG Gebiedsontwikkeling (BNG GO) is de enig 
overgebleven andere participant in de ORR. Met BNG GO worden nieuwe afspraken gemaakt over 
aandelenverhouding, zeggenschap, governance en business case van de ORR. BNG en Rabobank 
verstrekken vreemd vermogen aan de ORR. NIBC levert een swap-product. Met deze partijen moeten 
nieuwe afspraken worden gemaakt over de financiering van de ORR. 
Doelstelling is om de woningbouwkavels meer gedifferentieerd op de markt te brengen, aansluitend 
bij de marktbehoefte. Hiervoor worden bijvoorbeeld omvang, prijs van de kavels en afdracht aan de 
provincie flexibel toegepast op de lokale situatie.  

 
Mijlpalen  
De RvR aanpak heeft een lange doorlooptijd. Voorzien is dat de € 103 mln aan eerder uitgekeerde 
sloopvergoedingen in 2032 zijn terugverdiend. Om dit te realiseren moet de ORR op korte termijn 
goed zijn georganiseerd. De vreemd vermogen verstrekkers hebben een deadline gesteld op 1 juli 
2015. Voor die datum moet duidelijkheid bestaan over de werking van de ORR en de wijze waarop 
deze is gefinancierd. Dit vraagt voor deze datum een GS besluit over de werking van de ORR en 
mogelijk een PS besluit over de wijze van financiering.  

 
Kanttekeningen  
• Gemeenten ontvangen een vergoeding wanneer zij meewerken aan RvR kavels. De hoogte van 

deze vergoeding staat, gezien de slechtere marktomstandigheden, ter discussie.  
• Risico op lange termijn is dat de marktomstandigheden slecht blijven, er onvoldoende kavels 

worden verkocht.   
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4. Verbindend water 
 
Naar een nieuw PMWP en uitvoering Deltaprogramma 
In 2015 loopt het provinciaal waterplan (PWP) af. Hoewel er goede resultaten zijn behaald blijft er 
inzet nodig voor hoogwaterbescherming, het tegengaan van verdroging en het realiseren van de 
doelen uit de Kaderrichtlijn Water. Hiervoor wordt op dit moment een nieuw Provinciaal Milieu- en 
Waterplan (PMWP) opgesteld. 
In het Deltaprogramma (waterveiligheid en zoetwatervoorziening) en in de Zuidwestelijke Delta (o.a. 
getij en zout terug in Volkerak-Zoommeer) is na jaren gezamenlijke voorbereiding, in 2014 besloten 
over de hoofdlijnen van beleid (strategieën) en over de inrichting van de volgende fase (nadere 
uitwerking en uitvoering). De provincie heeft de regie in belangrijke delen van deze nieuwe fase. 
Waterpoort in West-Brabant is één van de negen gebiedsopgaven uit de Provinciale structuurvisie. De 
provincie verbindt hierin de doelen van de partners in de regio aan haar eigen doelen. De synergie 
tussen Waterpoort en de Zuidwestelijke Delta zullen we verder benutten.  
 
Urgente maatschappelijk wateropgave 
Maatschappelijke partners vragen in het kader van het nieuwe PMWP om het continueren van 
samenwerkingsafspraken (bijv. met de waterschappen) en het beschermen van grondwater versus 
ontwikkelen. 
In het Deltaprogramma zijn de provincies nu aan zet om de ambities naar realisatie te brengen. Voor 
Brabant zijn rivierverruimende maatregelen, zoetwatervoorziening en het Volkerak-Zoommeer met 
beperkt getij en zout water van belang. Het provinciaal belang ligt in meekoppeling van regionale 
economie (visserij, landbouw, vastgoed, toerisme) en ecologie. 
Het uitvoeringsprogramma Waterpoort met concrete projecten als basis van een volgende 
Samenwerkingsovereenkomst (2016) staat in de grondverf. Projecten richten zich o.a. op de 
Waterpoort Academy, de toeristisch recreatieve ontwikkeling aan het water en de Zuiderwaterlinie. 
 
Samen werken aan water 
Uitgangspunt voor het nieuwe PMWP is om partijen uit te nodigen om de doelen mee te realiseren. 
Daarbij worden particulieren en bedrijven bewust gemaakt van het waterbelang. Het opgebouwde 
Waterpoort-netwerk zal de basis zijn voor de realisatiefase en ook voor het realiseren van zoet en 
zout water en getij in de Zuidwestelijke Delta. 
In het Deltaprogramma en de Zuidwestelijke Delta is de provincie het schakelpunt tussen Rijk en regio. 
Hierin wordt ingezet op integraliteit, mee koppelen en synergie door slim benutten van geldstromen 
van het Rijk (Deltafonds), regionale partners, waterschappen, bedrijfsleven en Europa.  
 
Mijlpalen  
• Eind 2015: Vaststelling Provinciaal Milieu en Waterplan PMWP (2015-2020) inclusief 

uitvoeringsagenda vastgesteld.  
• September 2015: Aangaan van bestuursovereenkomst Zoetwater hoge zandgronden 2016-2021. 
• Maart 2016: Besluit van Publiek Opdrachtgeverschap (waarin de provincie deelneemt) over fase 2 

(uitwerkingsfase) Grevelingen/Volkerak-Zoommeer. 
• 2016 - 2017: Besluit over starten van MIRT-verkenningen voor rivierverruimingsprojecten aan de 

Bedijkte Maas. Conclusies over ruimtelijke reservering langs Boven-Merwede (Werkendam).  
• Waterpoort heeft zich begin 2015 aangesloten bij het manifest van de Streeknetwerken. 
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Kanttekeningen  
• Beleidsaanpassingen kunnen bij partijen op weerstand stuiten. Er is dan meer dialoog nodig 

waardoor de planning van het PMWP mogelijk niet gehaald wordt. 
• De Manifestpartners buitengebied hebben aangegeven dat zij financieel willen bijdragen mits de 

provincie dat voor tenminste eenzelfde bedrag ook doet. 
• In het kader van het Deltaprogramma en de Zuidwestelijke Delta worden van de provincie regie en 

cofinanciering verwacht. Bij uitblijven daarvan worden er mogelijk minder middelen voor Brabant 
aangetrokken en kunnen de ambities niet worden gerealiseerd. 

• In de samenwerkingsovereenkomst Waterpoort 2016 moeten partners zich committeren aan de 
realisatie.  
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Milieu, energie & klimaat 
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5. Duurzame Energie Transitie 
 
Onze Energieagenda 
• Onze Energieagenda is het kader tot 2020, vanwege de complexe opgave en gewenste 

bestuurlijke continuïteit. 
• Onze Energieagenda kent 2 investeringsprogramma’s, bouwt 3 innovatieve energiecluster (Omzet 

€ 4 mrd en werkgelegenheid 15.000-25.000 fte in 2020) en zet in op grootschalige toepassing 
oa via het Energiefonds Brabant. 

• Over onze Energieagenda heeft in 2014 een tussenevaluatie plaatsgevonden. Conclusie: 
Energieagenda is goed opgesteld, ligt op koers, doelen voor technologieontwikkeling 2020 zijn 
haalbaar, maar t.a.v. de grootschalige toepassing is beperkte vooruitgang geboekt.  

• In onze Energieagenda staat een bescheiden rol in de grootschalige toepassing. Gemeenten, Rijk 
en Europa hebben daarop meer invloed. Provincie kan in een regiefunctie wel het verschil maken 
(zie paragraaf hoe). 

• De provincie ondersteunt tientallen lokale energie-initiatieven, die bijdragen aan de uitvoering van 
de energieagenda.  
 

 
Urgentie 
De zoektocht naar alternatieve energie wordt steeds urgenter. De klimaat-effecten , de grote 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, de maatschappelijke discussies over aardbevingen en 
schaliegas en de geopolitieke verhoudingen met Rusland, dragen daar aan bij. Europa en de 
nationale overheid hebben doelen gesteld en via het Nationaal Energieakkoord zijn afspraken 
gemaakt. De provincie is één van de partijen die wordt aangesproken op de realisatie van een 
nationaal akkoord. Het gaat daarbij concreet om de inzet van duurzame energie zoals zonnepanelen 
en energiebesparingsmaatregelen zoals woningisolatieprogramma’s. 
 
Hoe 
De provincie focust op 3 innovatieve clusters: biobased economy, solar en elektrisch rijden/slimme 
netwerken. Daarbinnen versterkt de provincie de kennisinfrastructuur (bv via aantrekken ECN), bouwt 
clusters/campussen (bv Green Chemistry Campus), en ondersteunt het bedrijfsleven (bv via het 
cleantech fonds). Voor het halen van de economische doelen is het vasthouden van focus en inzet van 
de provincie vereist.  
Naast technologische ontwikkeling gaat het om het toepassen van deze technologie om de nationale 
energiedoelstelling te halen. Voor Nederland is berekend dat het halen van de 14% duurzame 
energie in 2020 een investering van € 100 mrd. vraagt (Brabant is gemiddeld 1/6, € 15 mrd.). Dit 
doen we door het bij elkaar brengen van partijen, het inrichten van livinglabs/durfprojecten met een 
internationale uitstraling (die door marktpartijen op schaalbaar zijn), het acquireren van topbedrijven 
en het werken aan vernieuwende financieringsconstructies (bv in Energiefonds of Europese 
programma’s). 
Daarnaast gaan we aan de slag om met partners een ambitieus woningprogramma op te tuigen 
waarbij tot 2050 ca 750.000 woningen energieneutraal worden gemaakt door isolatie en de inzet 
van zonnepanelen, de zogenaamde nul-op-de-meterwoningen. 
 
 
Mijlpalen 
Er zijn diverse ijkmomenten binnen de clusters (bv start biobased suikereconomie in 2015) op weg 
naar de economische doelen. Een tweede tussenevaluatie staat in 2018 gepland. SER-Brabant maakt 
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met industrie, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties een Brabantse vertaling 
van nationaal Energieakkoord. Dit kan in 2015 leiden tot een bestuurlijk convenant. 

 
Kanttekeningen  
• De afgelopen jaren heeft de provincie veel tijd geïnvesteerd in het opbouwen van zelfstandige 

clusters. De basis daarvan is gelegd met oa oprichting van Solliance en de Green Chemistry 
Campus. De clusters zijn te pril om nu los te laten. Het doorpakken op biobased economy vraagt 
additionele investeringen van de provincie. 

• De eerste drie jaar werkt de provincie mee aan het energieneutraal maken van 1000 woningen 
als pilot om uiteindelijk een groot deel van de Brabantse woningvoorraad aan te pakken. 

• De Nationale energie Verkenning geeft aan dat Nederland met de huidige inspanning de 
gestelde doelen niet gaat halen. Dit is zowel een organisatie- als een financieel vraagstuk. Het is 
te verwachten dat er aan alle partners van het Nationaal Energieakkoord (waaronder IPO en dus 
ook Brabant) een verzoek komt om er een tandje bij te doen.  
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6. Milieu   
 
Beschermen en ruimte bieden 
• Het motto van het provinciaal beleid ten aanzien van milieu en gezondheid is: beschermen wat er 

beschermd moet worden, ruimte bieden waar dat kan; 
• Jaar van de bodem: de Food en Agricultural Organization van de Verenigde Naties heeft 

wereldwijd het jaar 2015 uitgeroepen tot jaar van de bodem. In dat kader hebben wij in maart 
2015 een brede bijeenkomst over het realiseren van een vitale bodem gehouden. En hoe allerlei 
(reeds in gang gezette) initiatieven van onze partners daarbij benut kunnen worden; 

• In de afgelopen bestuursperiode heeft op dit beleidsterrein een aantal in het oog springende 
kwesties gespeeld: 
- Schaliegas: In PS is een motie aangenomen met de strekking dat Brabant in Brabant geen 

schaliegaswinning moet plaatsvinden;  
- Sanering Chemie-Pack: Na de brand bij dit bedrijf is de provincie samen met partners gestart 

met de sanering van het terrein. Inmiddels is de toplaag gesaneerd; 
- Illegale drugsdumpingen: De provincie is druk doende om met partners de onderlinge 

samenwerking en de bestrijding van illegale drugdumpingen vorm te geven. Uitgangspunt 
hierbij is dat de vervuiler betaalt en de problemen bij de gemeenten moeten worden 
weggehaald; 

- Radioactief afval: Onderzocht wordt of in Vlaanderen bij de grens (Lommel) afval kan worden 
opgeslagen in kleilagen. Er ligt een aangenomen PS-motie om geen afval van kerncentrales in 
de (Brabantse) bodem op te slaan. 

 
Duurzaamheidsbalans: aandacht voor bodem, gezondheid en duurzame energie  
• In de duurzaamheidsbalans 2014 van Telos vallen de lage scores op voor bodem, gezondheid 

en energie. De kwaliteit van de bodem scoort onverminderd slecht. Gezondheid scoort onder 
andere slecht doordat een toenemend aantal mensen gedrag vertoont dat de gezondheid 
negatief beïnvloedt. De opwekking van duurzame energie ligt in Brabant nog ver van de doelen 
van het nationale energie-akkoord (zie hiervoor de hoofdopgave duurzame energietransitie).  

 
Onze aanpak  
• Van het combineren van rollen en thema’s. Zowel als kadersteller en als toetser. En waar nodig 

regievoerder en/of opdrachtgever;  
• Schaliegas : Om van Brabant een beschermingsgebied tegen schaliegas te maken is de 

Provinciale Milieuverordening (PMV) hierop aangepast; 
• Sanering Chemie-Pack:  Na de sanering van de bovengrond, vindt nu de  aanbesteding plaats 

voor de sanering van de ondergrond. Hierbij wordt op een innovatieve wijze aanbesteed. Er vindt 
zoveel mogelijk vooraf een risicotoedeling naar partijen plaats.   

• Illegale drugsdumpingen : Een plan van aanpak is vastgesteld in de afgelopen bestuursperiode. 
De hieruit voortvloeiende acties kunnen in de nieuwe bestuursperiode worden opgepakt, waarbij 
in het bestuurlijke platform omgevingsrecht afspraken moeten worden gemaakt over de inzet van 
de omgevingsdiensten in deze zaak.  

• Gezondheid : Een gezonde samenleving vraagt om integratie, innovatie en samenwerking. De 
uitdaging zit er in om tot een integrale visieontwikkeling en aanpak te komen. Daarvoor zijn 
doorbraken nodig op de domeinen arbeid, leefomgeving, voeding, geneesmiddelen, zorg en 
recreatie. Dit vraagt bovenal om samenwerking tussen de betrokken partijen.  
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  Mijlpalen  
• Het Provinciale Milieu Plan (PMP) is begin 2015 geëvalueerd. Een nieuw milieuplan is in 

voorbereiding en wordt integraal opgenomen in het PMWP (zie ook verbindend water); 
• Schaliegas: De Provinciale MilieuVerordening (PMV) is in januari 2015 aangepast 
• Sanering Chemie-Pack: Naar verwachting wordt de aanbesteding in de zomerperiode afgerond 

en kan met de resterende sanering worden gestart; 
• Illegale drugsdumpingen: het Ministerie van I&M heeft € 1 miljoen beschikbaar gesteld, op 

voorwaarde van cofinanciering. Een beroep op middelen uit de ‘pluk-ze-wet’ is door het Rijk van 
de hand gedaan. 

 
Kanttekeningen  
• Jaar van de bodem in 2015: de daling in bodemvruchtbaarheid, het gebrek aan weerstand, het 

uit elkaar lopen van de vereiste samenstelling met mineralen zal op termijn leiden tot minder 
agrarische opbrengsten en schade voor natuur en milieu. Uitstel van maatregelen is geen optie.  ; 

• Schaliegas: het ministerie van I&M heeft de wettelijke bevoegdheden om het (aangepaste) 
provinciale beleid te overrulen. 

• Sanering Chemie-Pack: Bestuurlijke risico’s kunnen ontstaan bij het niet tijdig en/of juist saneren 
van de ondergrond en bij conflicten met omwonenden en/of andere overheden. Als gevolg van 
de innovatieve manier van aanbesteden worden de bestuurlijke risico’s verminderd en krijgt de 
aannemer een duidelijke rol in het omgevingsmanagement. De provincie houdt wel een regie- en 
procesrol. 

• Illegale drugsdumpingen: Samenwerking  met veel partijen, gericht op  onderlinge afstemming, is 
een uitdaging. Daarnaast is er het risico van  beperkt commitment van het Rijk en het risico  dat 
het Rijk de inzet van mensen (bv. rechercheurs) en middelen (blijvend) terugtrekt. 

• Radioactief afval: De plannen in België voor ondergrondse opslag van radioactief afval hebben in 
2012/2013 voor veel ophef in Brabant gezorgd. Concept-plannen liggen al 2 jaar voor 
besluitvorming klaar bij het Belgische kabinet. Het is onbekend wanneer besluitvorming 
plaatsvindt. In loop van 2015 vindt wel besluitvorming in Nederland plaats over het lange termijn 
programma radioactief afval management. De provincies zijn hierover verdeeld. 
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7. Omgevingsdiensten 
 
Opdrachtgever drie omgevingsdiensten  
Het programma ORO (Opdrachtgeverschap en Regie Omgevingsrecht) is namens de provincie 
ambtelijk opdrachtgever van de drie Brabantse omgevingsdiensten. Het doel van deze 
omgevingsdiensten is het structureel verbeteren van de organisatie en uitvoering van de 
vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH) op het gebied van milieu, bouwen en 
ruimte. 
 
Adequate uitvoering VTH-taken door omgevingsdiensten 
- Omgevingsdiensten zijn medio 2013 gestart en hebben te kampen met allerlei ‘normale‘ 
aanloopperikelen; 
- De vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet kent een achterstand; 
- Het industrieterrein Moerdijk in relatie tot de leefbaarheid van het dorp Moerdijk staat in de politieke 
belangstelling. 
 
Bestuur en coördinerende rol 
GS zijn lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de drie omgevingsdiensten. In de besturen 
heeft de provincie, net als elke gemeente, één stem. Gemeenten zijn in de meerderheid. Alleen daar 
waar het gaat om financiële besluiten weegt het aandeel in de omzet mee bij de stemming. 
Twee keer per jaar zit de portefeuillehouder het BPO (Brabants Platform Omgevingsrecht) voor met 
alle Brabantse VTH-partners. De provincie heeft op basis van de wet VTH de coördinerende rol. In het 
BPO wordt de strategische agenda bepaald op het VTH terrein op basis van een risicogerichte 
benadering.  
 
Mijlpalen  
• Landelijk wordt door het ministerie I&M in samenwerking met IPO en VNG een evaluatie over de 

omgevingsdiensten uitgevoerd. Deze evaluatie komt in 2015 beschikbaar; 
• Voorjaar 2015 wordt de nieuwe wet VTH door de Tweede Kamer behandeld. Als gevolg van 

deze wet worden nadere afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen aan de VTH-taken bij 
gemeenten en omgevingsdiensten; 

• Medio 2015 wordt de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) aangenomen, die moet voor de 
werkvoorraad vergunningsaanvragen Natuurbeschermingswet tot minder nieuwe aanvragen 
leiden.  

 
Kanttekeningen  
• De provincie wordt als (mede)eigenaar aangeslagen voor het verlies bij de omgevingsdiensten 

naar rato van het aandeel in de omzet van de diensten; 
• De afgelopen jaren is er een achterstand ontstaan bij de afhandeling van de vergunningverlening 

in het kader van de Natuurbeschermingswet, een landelijk probleem. Deze wordt nu ingelopen. In 
2015 zal een besluit moeten worden genomen of deze uitvoering prioriteit heeft; 

• Bij de start van de omgevingsdiensten zijn afspraken gemaakt over een efficiency taakstelling 
terwijl de voormalige provinciale medewerkers een baan- en werkgarantie hebben tot 2018; 

• Door aantrekkende economische activiteiten is eind 2014 een groei te zien in het aantal 
vergunningsaanvragen. Dit zorgt er voor dat er meer financiële middelen zijn vereist om blijvend 
te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen bij de vergunningverlening, aangezien er geen 
volledige kostendekking uit leges mogelijk is. 
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8. Gezondheid  
 
Brabantse aanpak gezondheid 
De Q-koorts, gezondheidsproblemen vanwege intensieve veehouderij en de brand bij Chemiepack in 
Moerdijk waren in 2011 aanleiding om gezondheid op de provinciale agenda te zetten. In de 
Agenda van Brabant, de nieuwe koers voor Stad en Platteland (TSP) en in het bestuursakkoord ’10 
voor Brabant’ is gezondheid één van de speerpunten. In de periode 2011-2014 werd gezondheid in 
10 provinciale programma’s uitgewerkt. De Brabantse aanpak is uniek in Nederland en draagt bij 
aan een integrale realisatie van provinciale doelstellingen. 
 
Hoe 
Provinciale Staten hebben in 2011 besloten om gezondheid als aspectbeleid uit te voeren. Dit 
betekent dat er geen afzonderlijk gezondheidsbeleid wordt ontwikkeld, maar dat gezondheid als 
aspect wordt meegenomen in provinciale programma’s en beleid. De provinciale inzet is gericht op 
beschermen en stimuleren van de gezondheid van burgers. Zo is gezondheid opgenomen als 
afwegingscriterium in de Structuurvisie Ruimte en met de introductie van de BZV (Brabantse 
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij) moeten uitbreidingsplannen voldoen aan een aantal 
gezondheidscriteria. Voor antibioticaresistentie is een grensoverschrijdend Interreg–preventieproject 
gestart met Vlaamse en Brabantse organisaties. In urgentiegebieden vinden dialogen plaats tussen 
boeren, buren en gemeente om te voorkomen dat overlast ontstaat. Voorbeelden van het stimuleren 
van gezondheid zijn de provinciale inzet voor sport en leefbaarheid en de samenwerking met steden 
en gemeenten (“Healthy Region”).  
 
Uitkomsten evaluatie  
TNO heef de provinciale inzet in 2014 geëvalueerd. De algemene conclusie van TNO is dat dankzij 
het aspectbeleid meer rekening wordt gehouden met gezondheid in de 10 gekozen programma’s.  
TNO constateert dat de provinciale inzet in de periode 2011-2014 vooral succesvol is geweest 
in het agenderen van gezondheid en het leggen van verbindingen in en tussen programma’s, zowel 
binnen als buiten de Provincie Noord-Brabant. De motor achter het succes is meervoudig: a) 
maatschappelijke aandacht b) actieve betrokkenheid van organisaties zoals de Provinciale 
Gezondheid en c) de persoonlijke inzet van ambtenaren.  
 
Voor een vervolg geeft TNO drie aanbevelingen: 
1 Doelen, focus en condities. Voor een effectief en efficiënt vervolg zouden gewogen keuzes richting 

verbreding (aantal programma’s vergroten) of verdieping (bestaande programma’s verder 
integreren) moeten worden gemaakt. Doelen bieden ruggengraat voor alle betrokkenen en 
vormen de basis voor monitoring en de evaluatie van maatschappelijke effecten. Daarbij gaat het 
zowel om de doelen op strategisch niveau als ook om de operationele, liefst SMART-
geformuleerd. 

2 Sturen op integraliteit en doelen. Ondersteuning vanuit het management voor integraal werken, in 
combinatie met sturing op het behalen van de doelen, zal zorgen voor verdergaande integratie 
op uitvoerend niveau.  

3 Investeren in kennis, competenties en co-creatie: Om gezondheid verder te integreren in andere 
beleidsdomeinen is meer kennis nodig over de relatie tussen activiteiten in het betreffende domein 
en (determinanten van) gezondheid. Daarvoor zijn naast agenderen en verbinden andere 
competenties vereist, vooral wat betreft innoveren  en co-creëren .  
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Mijlpaal  
Voortgangsrapportage aspectbeleid gezondheid eind 2015. 
 
Kanttekening  
Gezondheid en veiligheid hebben grote maatschappelijke aandacht. Het recente verleden heeft laten 
zien dat uitbraken als die van Q-koorts (zoönosen) of gebeurtenissen zoals de brand in Moerdijk altijd 
een bestuurlijk risico in zich dragen.  
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Vitaal platteland, natuurbeheer & 
ontwikkeling natuur 
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9.  Agrofood 2020 
 
Ontwikkelruimte moet je verdienen 
Het Burgerinitiatief Megastallen-Nee (2009-2010) was de start van een versnelde transitie naar een 
duurzame, ‘zorgvuldige’ veehouderij. De Commissie Van Doorn gaf het advies dat concludeerde in: 
‘al het vlees duurzaam’. Het advies was aanleiding om deze transitie te verbreden naar de gehele 
Agrofoodketen. Hiervoor heeft het college in 2014 de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 
vastgesteld. 
Voor de primaire sector heeft de aanpak geleid tot de denklijn: “Ontwikkelruimte moet je verdienen, 
en is niet onbegrensd”. Deze is opgenomen in de Structuurvisie RO en vertaald in de Verordening 
ruimte en de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). 
Brabant is op dit moment de grootste agrofood regio van Nederland, de ambitie is om in 2020 te 
behoren tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa. Om dit te bereiken zijn in 
afstemming met de partners verschillende acties uitgezet op: gezondheid, ondernemen in lokale 
netwerken, circulaire economie en het creëren van toegevoegde waarde aan de producten. 
Onderdeel van dit laatste is het Innovatieprogramma Brabantse Agrofood 2020. 
Agrofood is de tweede economische sector in Brabant, omvat 20 % van de economie in Brabant. Van 
groot belang, maar ook sterk onder druk: maatschappelijke legitimatie, gezondheidsproblematiek en 
overlast. 
 
Verbetering leefomgeving en innovaties 
In maart 2015 wordt door het college een nieuwe versie (1.1) van de Brabantse 
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) vastgesteld. Momenteel speelt sterk de discussie rond de 
mestverwerking. Landbouw- en milieuorganisaties staan tegenover elkaar. Aandachtspunt is de 
discussie rond de sturing op dieraantallen.  
Daarnaast speelt de discussie hoe te komen tot systeeminnovaties. 
 
Saneren, samenwerken en werken aan vertrouwen  
• Om de Brabantse Agrofood positie te behouden en te versterken, zetten we in op verduurzaming 

en innovatie (Innovatieprogramma). Daardoor kan er een economisch gezonde sector blijven, 
waarbij ook de primaire sector fysiek en sociaal met haar omgeving in evenwicht is, onder andere 
door terugdringing van emissies en de inzet van de dialoog.  

• De transitie moet plaatsvinden via heldere kaders, samenwerking, saneren van knelpunten en het 
herwinnen van vertrouwen. 

• De provincie is één van de partners in de uitvoering van de transitie en fungeert voor diverse 
onderdelen als regisseur, maar levert bijvoorbeeld ook haar deel in het faciliteren van het proces.  

• Andere partijen zijn o.a. landbouw-, milieu- en natuurorganisaties, burgers, regionale partners en 
de BOM, en verdere partijen in de keten zoals de Retail, slachterijen en voederfabrikanten, en 
ook individuele ondernemers.  

• Vlak voor de start van de nieuwe bestuursperiode heeft de Rafaeldialoog plaatsgevonden. Dit is 
een onafhankelijke discussiebijeenkomst waarin betrokkenen vooral inspiratie moeten opdoen 
voor verdere verduurzaming van de sector. Deze bijeenkomst is van groot belang voor het 
verdere vervolg. 
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Mijlpalen  
• Tot 2020: voltooiing aanpak Brabantse Agrofood. Besluiten vernieuwing BZV en bijstelling 

regelgeving; 
• De eerste voortgangsrapportage van de uitvoeringsagenda (UBA) is in december 2014 door GS 

vastgesteld en besproken in de Statencommissie TSP van 16 januari 2015. 
 
Kanttekeningen  
Een belangrijke kritische succesfactor is de mate waarin de partners hun verantwoordelijkheid nemen 
in het realiseren van de gezamenlijke ambitie. De aanpak van overbelaste situaties, waarbij de 
gemeenten de cruciale partner zijn, is een moeilijke opgave en van groot belang voor het herwinnen 
van het vertrouwen van burgers in overheid en ondernemers. Wij zullen ons daarom in de toekomst 
blijven inzetten om de dialoog op gang te houden, zoals we ook in de Rafaeldialoog samen met 
partners hebben gedaan.  
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10. Uitnodigend groen 
 
Natuurnetwerk Brabant  

De provincie is - als gevolg van landelijke bezuinigingen en het decentralisatieakkoord natuur - 
verantwoordelijk voor nagenoeg heel het beleid voor natuur en landschap in Brabant. In ‘Tien 
voor Brabant 2011-2015’ heeft de provincie besloten het hele robuuste natuurnetwerk in 2027 
gereed te hebben. De natuurdoelen zijn een samenhangend netwerk van natuurgebieden, een 
kwalitatief hoogwaardige biodiversiteit, landschappen met regionale eigenheid, en binding van 
natuur en landschap in de samenleving. Via de Investeringsagenda van Brabant 1e en 2e tranche 
investeert de provincie - samen met partners in de regio - in twee projecten: Landschappen van 
Allure en Groen Ontwikkelfonds Brabant GOB BV. 

 
Noodzakelijke versnelling in de uitvoering 
• Het afmaken van het Brabantse natuurnetwerk heeft een versnelling nodig om tijdig te voldoen 

aan de Europese verplichtingen, de afspraken met het Rijk en de bestuurlijke afspraken met PS in 
het BrUG; 

• Bij de uitvoering van onze natuurtaken staan verschillende onderwerpen in Brabant sterk in de 
belangstelling, zoals de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de nieuwe Wet natuurbescher-
ming; 

• Het versterken van de natuur in Natura2000-gebieden is een vereiste  om  economische 
ontwikkelruimte mogelijk te maken. Het realiseren van natuurdoelen is onder meer sterk afhankelijk 
van de ontwikkelingen op de terreinen van water, milieu, ruimtelijke ordening, industrie en 
landbouw en grensoverschrijdende deposities.  

 
Initiatieven met partners  
• De natuuropgave bedraagt 480 miljoen. De business case van het GOB BV is gebaseerd op 50% 

cofinanciering. De provinciale bijdrage is € 240 miljoen. De Manifestpartners leveren een 
bijdrage in de prestaties van 160 mnl in geld en natura. Voor verdere realisatie van het 
provinciale natuurnetwerk is nog € 80 miljoen nodig van andere partijen uit ‘cross-overs’ tussen 
natuur en economie. Deze uitdaging vraagt flexibiliteit van zowel initiatiefnemers als provincie. 

• Bij de Landschappen van Allure is er een provinciale bijdrage van 54 miljoen waardoor en 65 
mnl aan bijdragen komt van particulieren.  

 
Mijlpalen  
• Het GOB BV is per 1 mei 2014 opgericht waarbij de provincie 100% aandeelhouder is; 
• Medio 2015 treedt naar verwachting de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in werking; 
• In 2016 besluiten GS over een nieuwe regeling voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

(ANlb). Hierin worden de ontwikkelgelden uit het dan beschikbare provinciefonds volgens de 
meicirculaire 2015 voor natuur ingezet.  

 
Kanttekeningen  
• De inwerkingtreding van de PAS in 2015 kan forse maatschappelijke, bestuurlijke, juridische en 

financiële gevolgen voor de provincie hebben; 
• De herziening van de Wet natuurbescherming kan leiden tot nieuwe taken voor de provincie, 

waarvan nu niet duidelijk is of de financiële dekking voor uitvoering van deze taken afdoende zal 
zijn. Er komt in 2016 tevens de overdracht van het Faunafonds naar de provincie en deze 
middelen zijn veiliggesteld 

• De vraag is of de Manifestpartners hun bod voor het provinciale natuurnetwerk volledig en tijdig 
kunnen waarmaken.   
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Regionale bereikbaarheid & regionaal 
openbaar vervoer 
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11.  BO MIRT en BrabantStad Bereikbaar 
 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, ruimte en transport 
De provincie Noord-Brabant voert jaarlijks overleg met de minister en de staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu. Dat gaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
(MIRT). In het BO MIRT maken Rijk en regio afspraken over de aanpak van ruimtelijke opgaven in 
Brabant en over (de financiering van) diverse projecten.  
De MIRT-Gebiedsagenda Brabant (2013) is de basis voor het overleg. In de MIRT Gebiedsagenda 
Brabant is de strategie van Rijk en regionale partners met betrekking tot de ruimtelijk-economische 
ontwikkeling van Brabant vastgelegd. De hoofdopgave van deze Gebiedsagenda is het versterken 
van de economische (innovatieve) clusters in Brabant en het creëren van een excellent (internationaal) 
vestigingsklimaat. Dat vraagt onder meer om een goede bereikbaarheid, gevarieerde woonmilieus, 
concurrerende werklocaties en een aantrekkelijk landschap.  
 
Aantal projecten is urgent  
In het BO MIRT van november 2014 hebben wij (proces)afspraken met het Rijk gemaakt over diverse 
projecten. Een aantal van deze afspraken vraagt naar verwachting op korte termijn om nadere 
besluitvorming van het nieuwe college van GS. Het gaat o.a. over: de Ruit, Eindhoven Airport 
(evaluatie Alders-advies , de OV-en Spooragenda, InnovA58, en de N65. Daarnaast lopen er 
verschillende MIRT-onderzoeken en TEN-T studies, die aandacht vragen van een nieuw college.  
 
Brabantstad Bereikbaar 
Zaken rond spoor bereiden we met partners voor in een regionale, en vervolgens landelijke OV& 
spoortafel. Het BO MIRT wordt daarnaast voorbereid binnen de Stuurgroep Netwerkprogramma 
BrabantStad Bereikbaar. In deze Stuurgroep zijn naast de provincie Noord-Brabant en de vijf grote 
steden in Brabant, ook de Metropoolregio Eindhoven (MRE), ProRail, NS, Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een afvaardiging van het bedrijfsleven en de 
kennisinstellingen (NXP en TNO) betrokken. De samenwerking is de laatste jaren intensief en 
constructief geweest. Feitelijk is de provincie de ‘smeerolie’ in dit samenwerkingsproces. 
BrabantStad Bereikbaar werkt aan een betere bereikbaarheid van het stedelijk netwerk Brabant. De 
focus ligt bij het verbeteren van de (inter)nationale connectiviteit met omliggende stedelijke regio’s 
(Randstad, Vlaamse Ruit, Rijn-Ruhrgebied), en binnen het Brabantse stedelijke netwerk.  
 
Mijlpalen 
25 februari 2015: Regionale OV & Spoortafel Zuid Nederland 
5 maart 2015:  Landelijke OV & Spoortafel 
November 2015:  BO MIRT 

 
Kanttekeningen  
• Het Rijk is bezig met de ontwikkeling van een Ruimtelijk Economische Ontwikkelings Strategie 

(REOS) voor de ‘driehoek’ Noordvleugel Randstad – Zuidvleugel Randstad – Brainport/Brabant. 
Provincie Noord-Brabant is hierbij nauw betrokken. REOS dient als opmaat voor de nieuwe 
Omgevingsvisie van het Rijk. REOS is een kans voor Brabant, omdat het de positie van Brabant 
(als onderdeel van het economisch kerngebied van Nederland) binnen het MIRT versterkt.  
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• De financiële ruimte binnen het MIRT voor nieuwe investeringen is tot 2028 zeer beperkt. Mede 
daarom zoekt het Rijk via de zogenoemde “5 i’s“ naar andere oplossingen voor 
bereikbaarheidsopgaven. De vijf i’s zijn: innoveren, informeren, in stand houden, inrichten en (tot 
slot) investeren in infrastructuur. 
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12.  Netwerk Verkeer & Vervoer 
 
De vier B’s  
Wij hebben een regierol in het functioneren van het verkeers- en vervoersnetwerk in Brabant. 
Daarnaast hebben wij een wettelijke taak om het provinciaal wegennet in Brabant in stand te houden 
en te verbeteren. PS hebben hiervoor op afzonderlijke thema’s beleidskaders vastgesteld. 
Werken aan mobiliteit en infrastructuur is geen doel op zich. Een goede bereikbaarheid draagt bij 
aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling in het Brabantse. Wij streven dit na aan de hand van  
vier B’s:  
Bouwen: onder andere reconstructies, komomleidingen, veilige inrichting, snelfietsroutes.  
Beheren: oa contractbeheer, assetmanagement, gladheidsbestrijding.  
Benutten (innovaties):  oa Dynamisch Verkeersmanagement, Intelligente Transport Systemen,  
Beïnvloeden (gedrag): oa spitsmijden, modal shift, verkeersveiligheid, Brabants netwerk 
mobiliteitsmanagement.   
 
Aantal programma’s vraagt om besluitvorming 
Een aantal programma’s loopt af. Voor het voortzetten van die programma’s is nieuwe financiering 
en/of heroverweging van de inzet van middelen nodig. Het gaat om de volgende thema’s: 
• DVM/ITS & Beter Benutten: de uitvoering van projecten o.a. voortkomend uit Beter benutten II; 

het optimaal organiseren van de samenwerking tussen de triple helix partners en de rolverdeling, 
inclusief samenwerking met Netwerkprogramma en GGA’s. 

• Fiets: een goede mix van infra & gedrag; de aanleg van een aantal snelfietsroutes vraagt om een 
flinke investering. 

• Verkeersveiligheid: blijvende bestuurlijke aandacht met een nieuw programma voor de nieuwe 
bestuursperiode. 

Daarnaast heeft het huidige spaar- en investeringsfonds het doel om de (regionale) economie te 
stimuleren door de aanleg van regionale weginfrastructuur, zoals de N69, N279-noord en de Ruit. 
Het doelbereik is door PS verbreed naar spoorinfrastructuur (PHS).  
 
Uitvoering met partners  
Uitgangspunt is dat andere partijen zoveel mogelijk betrokken zijn in de uitvoering. Afstemming 
daarover vindt plaats via BO-MIRT, en B5- en GGA-overlegtafels. Bij rijksinfraprojecten zijn we 
betrokken als aanjager: A27, A67, A2. Soms betalen we mee (bijv N65, Wilhelminakanaal) of 
financieren we mogelijk voor (A58).  
 
Mijlpalen   
Dit is programma- of projectafhankelijk. Per project/programma zijn er processtappen en bestuurlijke 
mijlpalen. 
 
Kanttekeningen  
• Versnipperde lokale besluitvorming zou Provinciale- en regionale wegenprojecten eventueel in de 

weg kunnen staan; 
• Wanneer Rijksoverheid prioriteiten in de toekomst zou verleggen, kan dit vertraging opleveren bij 

Rijksprojecten.  
• Een aandachtspunt is dat verkeersmanagement / Smart Mobility niet op zichzelf staat, maar in 

een breder pakket ingezet kan worden om bereikbaarheidsproblemen aan te pakken. 
(waaronder bouwen).  
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13. Gebiedsontwikkeling de Ruit 
 
Aanleiding en doel 
De Brainportregio is een van de motoren van de nationale economie. De bereikbaarheid is al 
decennia een opgave. Het Rijk heeft de westkant aangepakt (verbreding A/N2), de regio staat aan 
de lat voor de oostkant (Ruit). Doel is de bereikbaarheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de 
oostkant van de regio Eindhoven-Helmond tot Veghel te verbeteren. In 2007-2008 zijn hiervoor 
afspraken gemaakt tussen Rijk, provincie en regio in het zogenaamde ‘bereikbaarheidsakkoord’. 
Hierin zijn afspraken gemaakt om te investeren in alle modaliteiten, ook OV en fiets. De provincie is 
verzocht de grote verkeersruit aan te leggen. Hiermee wordt de basis gelegd voor bedrijven in deze 
regio te blijven investeren, en voor mensen om te blijven wonen en recreëren. Provinciale Staten 
hebben daartoe de ruimtelijke kaders in de structuurvisie RO deel D ‘Brainport Oost’ vastgesteld en de 
financiële kaders in het Spaar- en wegeninfrastructuurfonds (SIF).  

 
Urgentie 
Het huidige college van GS heeft een apart doorstartdossier vastgesteld voor het nieuwe bestuur, ten 
behoeve van een zorgvuldige overdracht. In 2014 hebben GS een voorkeursalternatief (VKA) voor 
de Ruit vastgesteld dat bestaat uit drie onderdelen: pakket Veghel/A50, Verkeersruit en 
robuustheidspakket A67 Leenderheide-Asten. Bij eenzelfde ambitie kan een volgend bestuur, snel door 
met de eerste twee onderdelen. Voor het derde onderdeel (A67) dienen op korte termijn afspraken 
worden gemaakt met het Rijk. Zowel de provincie als de regio (MRE) hebben zorgen over de urgentie 
bij het Rijk over de aanpak van de A67.  
 
Hoe 
Concreet gaat het om: 
1 Het verbeteren van de infrastructuur, conform het voorkeursalternatief de Ruit. 
2 Het realiseren van een landschapspark tussen Eindhoven en Helmond (Rijk van Dommel en Aa). 
3 Versneld (vanaf 2015) de ruimtelijke kwaliteit met extra projecten te verbeteren. 
 
De provincie is regisseur van het proces van de gebiedsontwikkeling en initiatiefnemer van de 
regionale infrastructurele opgave (VKA Veghel/A50 en Verkeersruit). Het Rijk is primair verant-
woordelijk voor de hoofdwegen (VKA A67). Zeven gemeenten werken samen aan het 
landschapspark tussen Eindhoven en Helmond (Rijk van Dommel en Aa).  

 
Mijlpalen  
Bij een gelijke ambitie zijn de volgende bestuurlijke mijlpalen te voorzien: 
1 (Ontwerp) provinciaal inpassingsplan pakket Veghel/A50 
2 (Ontwerp) provinciaal inpassingsplan Verkeersruit 
3 Ontwerptracébesluit (OTB) tbv nieuwe aansluiting op A50 
4 Bestuurlijke afspraken over de aanpak A67 Leenderheide-Asten 
5 Bestuurlijke afspraken over bod EHS realisatie in Rijk van Dommel en Aa (inclusief deel 

natuurcompensatie van de Ruit) 
 

Kanttekeningen  
Een aantal risico’s is eind 2014 drastisch gewijzigd en kleiner geworden. De financiële en politieke 
afhankelijkheid tussen Rijk, provincie en regio (SRE/MRE) zijn komen te vervallen. De provincie is nu 
financieel, politiek en planologisch/juridisch bevoegd voor VKA-onderdelen Veghel/A50 en de 
Verkeersruit. Het Rijk voor de A67. De steun voor de opgave is groot, de regio is echter verdeeld over 
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de oplossing. Op dit moment is er bij vier van de elf betrokken gemeenten geen unanieme steun voor 
het VKA in zijn huidige vorm. Ook de maatschappelijke partijen zijn verdeeld.  
Indien het nieuwe college voort wil met de huidige plannen, is dat mogelijk en zal dat tot nieuwe 
dynamiek in de regio kunnen leiden. Met het Rijk zullen er snel afspraken moeten worden gemaakt 
over de A67 om de onzekerheid weg te halen. 
Meer informatie en uitgebreidere toelichting is te vinden in het doorstartdossier voor de 
gebiedsontwikkeling de Ruit. 
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14.  Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 
 
23 partijen  
De N69 loopt door de kernen van Aalst en Valkenswaard. Door de slechte verkeersafwikkeling 
ontstaat veel sluipverkeer en wordt de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de kernen én de 
gehele regio sterk negatief beïnvloed. 23 Partijen hebben zich gezamenlijk tot doel gesteld om deze 
problematiek op te lossen.  
 
Uitvoering maatregelenpakket gebiedsakkoord  
Al 30 jaar vormt deze problematiek aanleiding voor studies naar een oplossing. Op 27 juni 2012 is, 
onder regie van de Provincie, door 21 partijen een Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 getekend dat 
bestaat uit een pakket van afspraken: 
1. De aanleg van een nieuwe verbinding die loopt vanaf de Luikerweg aan de zuidkant van 

Valkenswaard, westelijk van Dommelen naar de A67; 
2. Nulplusmaatregelen: circa 40 vooral infrastructurele maatregelen die tot doel hebben de 

afwikkeling van het verkeer in het gebied zo te structureren dat de leefbaarheid, 
verkeersveiligheid en bereikbaarheid verbeteren; 

3. de Gebiedsimpuls: de regionale partijen hebben gezamenlijk een Integraal Gebiedsplan 
opgesteld. Dit plan omvat een pakket maatregelen op het gebied van landbouw, natuur, 
recreatie, landschap en water, inclusief realisering EHS. 

4. Op dit moment zijn partijen bezig met de (voorbereiding van) de uitvoering van de maatregelen 
uit het gebiedsakkoord.  

 
Hoe 
De aanleg van de Nieuwe Verbinding is een provinciale taak. Gezien het doorlopen Mutual Gains 
Approach-proces tot nu toe, is het zaak dat de provincie een coördinerende/regisserende rol blijft 
vervullen bij de uitvoering van alle maatregelen die voortvloeien uit het Gebiedsakkoord, zonder de 
uitvoerings-verantwoordelijkheid van de partners over te nemen. De regio dringt hierop aan.  
De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nulplusmaatregelen.  
Voor de uitvoering van het Integrale Gebiedsplan, inclusief Gebiedsimpuls, wordt een externe 
uitvoeringsorganisatie opgezet. De realisering van het totale pakket is financieel bij de Provincie 
geheel geborgd. De andere partijen hebben de financiering van de maatregelen voor 80% geborgd 
en nadrukkelijk de intentie uitgesproken om ook de andere financiering rond te krijgen.  

 
Mijlpalen   
• 22 juni 2012: PS stellen structuurvisie vast 
• 27 juni 2012: Gebiedsakkoord getekend 
• 31 oktober 2014 hebben PS het PIP vastgesteld van de Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69. 
 
Kanttekeningen 
Het doortastend doorpakken op de uitvoering van het Gebiedsakkoord is nodig om het vertrouwen  
van de partners in elkaar en de provincie te behouden, en de samenwerking tot aan het einde toe 
succesvol af te ronden.  
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15.  OV-concessie en onze ontwikkelagenda 
 
Vraaggericht, verbindend en verantwoord  
In 2012 hebben PS en het SRE de gezamenlijke OV Visie vastgesteld. Deze visie richt zich op 
vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoer. Met als hoofddoelstelling: ‘Het OV sluit 
aan bij de vraag van zo veel mogelijk reizigers, vormt een verbindende schakel in het Brabants 
mobiliteitssysteem, legt de verbinding met de ruimtelijk-economische ontwikkeling en levert Brabant 
maatschappelijk nut (bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid)’. 
Deze OV visie kent zijn concretisering enerzijds in het verlenen van busconcessies. Vraaggericht, 
verbindend en verantwoord stonden centraal bij het verlenen van de bus-concessie. Arriva is in 
december 2014 gestart met een nieuwe bus-concessie in Oost- en West-Brabant. Met deze 
aanbesteding achter de rug, kijken we nu vooruit naar de concessie in het SRE-gebied, omdat we 
daar sinds 1 januari 2015 ook vervoersautoriteit zijn. Die concessie start eind 2016. Het transitiepad 
naar Zero Emissie is een belangrijk onderdeel van deze concessie. 
Anderzijds wordt de OV visie uitwerkt in de actualisatie van de ontwikkelagenda voor Spoor, 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer en knooppunten (de zgn. ruggengraat van het OV netwerk). Daarin 
werkt de provincie met partners als NS, ProRail, Rijk en BrabantStad (B5) gemeenten consistent en 
intensief samen. De agenda versterkt de connectiviteit van Brabant met Europese en nationale 
economische kernregio’s en die tussen de Brabantse steden.  
 
OV-ontwikkelagenda bijna gereed  
De ontwikkelagenda is rond de zomer 2015 gereed. De gekozen ambitie, analyse en strategie/ 
speerpunten vormen de basis voor concrete bestuurlijke afspraken met het ministerie van I&M over 
spoor en knooppunten in Brabant met de staatssecretaris van I&M. Dit zijn onder andere de 
internationale verbinding Eindhoven – Düsseldorf, onderzoek naar verbetering Railservicecentrum 
Moerdijk en potentieel nieuwe stations Eindhoven Airport en Maaspoort in ’s-Hertogenbosch. En 
daarnaast de invulling van andere partners van de agenda voor lokale en regionale knooppunten. 
Voor de OV-concessies zal het feit dat bij weinig vraag er minder bussen rijden, een aandachtspunt 
zijn. De gemeenten zijn aan zet om in aanvulling op het busvervoer kleinschalige maatregelen te 
ontwikkelen.(KMO). De provincie faciliteert deze.  Met de gemeenten werken we in regionaal 
verband samen voor de regiotaxi. De komende periode wordt ingezet op doorontwikkeling van de 
deeltaxi voor o.a. meer efficiency, en toepassing van meer doelgroepenvervoer.  
 
Opdrachtgever, gesprekspartner en verbinder  
De provincie is wettelijk opdrachtgever voor het regionaal busvervoer in Brabant. 
Voor de ontwikkelagenda pakt elke partner vanuit eigen verantwoordelijkheid, rol en taak 
maatregelen op. Door de samenwerking onderling en met gerichte en samenhangende inspanningen 
op verschillende niveaus kan massa worden gemaakt om de ambitie te bereiken.  
De rol van de provincie ligt daarbij op het vlak van (H)OV en op het bereiken van bovenregionale 
samenhang in het netwerk van verbindingen en knooppunten. Tevens is de provincie gesprekspartner 
van het ministerie rond de landelijke thema’s. In de afgelopen bestuursperiode hebben de Staten 
aangegeven dat de tot en met 2015 beschikbare HOV-middelen (€ 5,1 mln) ook na 2015 
beschikbaar moesten blijven voor eventuele nieuwe initiatieven/projecten voor o.a. HOV Noordoost 
Brabant.  
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Mijlpalen  
Zomer 2015: vaststelling ov concessies door GS van de aanpassingen voor de dienstregeling 2016.  
Eerste kwartaal 2015: vaststelling concept-bestek voor het SRE gebied door GS en in de tweede helft 
van 2015 definitief vaststelling van dit bestek door GS.  
OV-ontwikkelagenda: Voorjaar 2015: concrete afspraken over spoor en knooppunten in Brabant met 
de staatssecretaris van I&M op de OV&Spoortafel. Zomer 2015: besluit GS, GGA’s en gemeenten, 
BrabantStadpartners en overige partners. 
 
Kanttekeningen   
OV is een gevoelig onderwerp, omdat het gevoelsmatig dicht bij de Brabantse inwoners komt, en met 
ruimt 40 miljoen gebruikers per jaar een hoog afbreukrisico heeft.  
Voor de OV-concessies zijn de belangrijkste risico’s voor de komende periode: 
• Het Rijksbeleid betreffende de Brede doeluitkering (BDU) en de Studenten OV jaarkaart (SOV 

gelden) zijn in financieel opzicht relevant. De exploitatie van de OV concessies wordt namelijk 
voor 50% gefinancierd vanuit de BDU, voor 25% door de reizigersopbrengsten en voor 25% uit 
de SOV gelden. 

• De balans tussen het aanbod van voorzieningen en een voldoende kostendekkingsgraad van het 
OV vraagt voortdurend aandacht. 

• Gelet op eerdere ervaringen vraagt het op tijd aanbesteden van OV-concessie voor Zuid-Oost 
Brabant (SRE-gebied) in overleg met betrokken partijen bestuurlijke aandacht. 
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16.  Programma Hoofdfrequent Spoor Noord-Brabant 
 
Gezamenlijke maatregelen voor Vught, Haaren en Boxtel 
Het her-routeren van het goederenvervoer en het intensiveren van het personenvervoer over spoor 
zorgen voor een toename van het aantal treinen op de lijn Amsterdam-Eindhoven. Dit leidt tot 
nadelige effecten op de veiligheid, de leefbaarheid en barrière werking in met name Vught, Esch 
(Haaren) en Boxtel. Rijk, provincie en de drie gemeenten hebben met elkaar afspraken gemaakt over 
de inpassing van het spoor: er is een maatregelenpakket overeengekomen (inclusief een taakstellend 
budget), de financiële bijdragen van partijen zijn vastgesteld en er zijn procesafspraken vastgesteld.  
 
Dit maatregelenpakket betreft: 
• Een verdiepte ligging van het spoor in Vught (variant V3); 
• Een ongelijkvloerse kruising in de Wolfskamerweg te Vught 
• Oplossen van de verkeersproblematiek die wordt veroorzaakt door de dubbele 

spoorwegovergang aan de Tongersestraat te Boxtel; 
• Aanpassen van de overweg en toeleidende en omliggende wegen ter hoogte van de Runsdijk in 

Esch (Haaren) 
PS hebben op 6 februari 2015 de 3 bestuursovereenkomsten besproken waarin deze afspraken 
tussen partijen zijn vastgelegd. Het provinciale belang is gelegen in de versterking van Brabant als 
tweede economische regio van Nederland, meer reizigerstreinen van en naar de Randstad, minder 
goederentreinen door West- en Midden-Brabant en in een duurzame inpassing van de spoorlijn. 
 
Urgentie 
Met het afronden van de besluitvorming over het aangaan van de bestuursovereenkomsten in februari 
2015 komt de nadruk te liggen op de uitwerking van de gekozen maatregelen in concrete plannen 
binnen het taakstellende budget. Op dit moment speelt een discussie of er naast de variant V3 Vught 
ook andere varianten in de toekomst uitgewerkt zouden moeten worden.  
 
Hoe 
Voor de aanpak is een projectorganisatie opgezet met onder ander een bestuurlijke stuurgroep, hoog 
ambtelijk overleg en projectteam. In alle gremia zitten het Rijk, de provincie en de betreffende 
gemeente. Het Rijk is opdrachtgever en “penvoerder” richting ProRail. De provincie is 
medeopdrachtgever in die zin dat zij gezamenlijk met het Rijk en de gemeenten die beslissingen neemt 
die nodig zijn voor de uitwerking, voorbereiding en uitvoering van het maatregelenpakket. ProRail is 
verantwoordelijk voor de uitwerking en later voor de realisatie van de spoorse aanpassingen. Voor 
een aantal ingesloten weginfrastructuur-aanpassingen is de betreffende gemeente verantwoordelijk. 
De provincie heeft ook een toetsende rol. Wij stellen hierbij de vraag of in de uitwerking de optimale 
maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd in verhouding tot het totale budget en de 
provinciale bijdrage hierin.  
Verwacht wordt dat voor de zomer een bestuurlijk overleg zal plaatsvinden waarin de 
voortgangsrapportage wordt besproken en zo nodig bestuurlijke besluiten worden voorgelegd. 
 

Mijlpalen  
Met het afronden van de bestuursovereenkomsten in februari zijn de belangrijke bestuurlijke mijlpalen 
bereikt en komt het project in een min of meer reguliere cyclus terecht. De komende jaren ligt de 
nadruk op planuitwerking en het doorlopen van de procedures. 
De planning gaat uit van de start van de werkzaamheden in Boxtel in 2017 en in Vught in 2019.  
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Kanttekeningen  
• In de bestuursovereenkomsten is vastgelegd dat risico’s dienen te worden opgelost binnen het 

taakstellende budget. Desondanks kan sprake zijn van niet te voorziene en niet aan partijen 
verwijtbare risico’s. 

• De uitwerking van de maatregelen vindt mede onder aansturing van de gemeentelijke overheid en 
in samenspraak met de belanghebbenden plaats. Dit is belangrijk voor zowel het draagvlak als om 
procedurele risico’s te voorkomen.  

• De kostenramingen zijn gebaseerd op “schets-ontwerpen”. Al werkende komen de kosten 
gedetailleerder in beeld. Er is rekening gehouden met een onzekerheidsmarge, maar gedurende 
het uitwerkings- en realisatietraject zal stevig gestuurd moeten worden op de financiële 
consequenties. 
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17.  Economisch Programma 
 
Verbeteren van innovatiekracht 
Het Economisch Programma Brabant zet tot 2020 de koers uit om innovatiekracht in Brabant te 
verbeteren. Economisch beleid is succesvol wanneer het lukt om anderen te laten excelleren. Daarbij 
is het zinvol om beleidsinstrumenten gericht in te zetten op de topsectoren en de aanwezige sterktes 
van de regio. In alle gevallen geldt: uiteindelijk moet het bedrijfsleven de kar (willen) trekken.  
 
Innovatiebeleid is noodzakelijk om te komen tot een veerkrachtige economie  
De provincie gaat sinds 2010 over het ruimtelijk economisch beleid. Daarbij richt de provincie zich 
primair op innovatiebeleid. Innovatie is namelijk het belangrijkste antwoord om te komen tot een 
veerkrachtige economie. Een economie waarbij de industrie transformeert van een maakindustrie 
(zoals de productie van gloeilampen en leer) naar meer hoogwaardige productie (zoals medische 
apparatuur en biobased-plastics). De afgelopen jaren heeft de provincie daarbij een ander beleid 
gehanteerd: minder subsidiëren en meer participeren en investeren.  
 
Hoe 
We richten ons op het versterken van topclusters die het meest van belang zijn voor de Brabantse 
economie. Dat zijn high-tech systems en materialen, life sciences/health, agrofood, logistiek, 
maintenance en biobased economy. Naast de topclusters is vrijetijdseconomie een belangrijk 
economisch thema, vanwege de kansrijkheid voor groei van de werkgelegenheid. Tot slot zien we 
veel draagvlak ontstaan rondom circulaire economie en Smart Industry. Twee thema’s die de komende 
periode onze aandacht vragen. Algehele ambitie is om in 2020 de meest innovatieve en gastvrije 
regio van West-Europa te zijn. Dat doen we door: 
 
1  Het versterken van het organisatorisch samenwerkingsvermogen 
Samenwerken stimuleert innovatie. De BOM speelt hierin voor ons een sleutelrol. Naast de BOM 
spelen economische samenwerkingsverbanden zoals Brainport 2020, de Strategic Board, Midpoint, 
Agrifood Capital en VisitBrabant een belangrijke rol. 
 
2  Het versterken van open innovatie door samenwerking 
We zetten in op de verschillende fasen van de ontwikkeling van een bedrijf. In de vroege fase zal dat 
meer gebeuren door het inzetten van kennis en subsidie, in de latere fase zullen de revolverende 
fondsen een belangrijke rol spelen.  
 
3  Het verbeteren van de Human Capital Agenda 
De Brabantse topsectoren hebben een vraag naar goed opgeleide en flexibele werknemers. De 
Human Capitalagenda moet voldoende robuust zijn om te zorgen voor aansluiting bij (met name) de 
Brabantse topsectoren. Het is daarbij van belang dat voldoende mensen kiezen voor beta opleidin-
gen, kenniswerkers goed gefaciliteerd worden in het Brabantse en de arbeidsmarktnetwerken vitaal 
zijn. 
 
4  Het realiseren van vitale en toekomstbestendige werklocaties  
De leegstand en veroudering van bedrijventerreinen neemt toe. Juist op de voor de topclusters 
belangrijke bestaande bedrijventerreinen zetten we BOM Bedrijfslocaties bv in. Ook zetten we actief 
in op innovatiebevorderende werklocaties zoals locaties, waar we een aantal concrete opgaven 
hebben liggen zoals het innovatiecluster Byblos, de Green Chemistry Campus, de ontwikkeling van 
een biobased cluster nabij de Suikerunie in Dinteloord, de komst van de F35 als aanjager voor een 
maintenancecluster en de ontwikkeling van de Brainport Innovatie Campus (BIC).  
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5 Het verbeteren van de internationale netwerken: vergroten kennis en afzetmarkt MKB 
Internationalisering versterkt het groeipotentieel van het innovatieve MKB. Het aantrekken van kennis-, 
technologie, investeringen en zakelijke en toeristische bezoekers uit andere sterke opkomende 
Europese regio’s wordt daarom steeds belangrijker. Internationaal denken wordt steeds meer 
toegepast binnen de inhoudelijke beleidsclusters van de provincie, onder andere via het benutten van 
Europese programma’s.  
 
Mijlpalen  
Een belangrijke mijlpaal van de afgelopen bestuursperiode is het besluit tot het instellen van 
revolverende fondsen: het Energiefonds Brabant, het Breedbandfonds en het Innovatiefonds Brabant. 
Deze aanpak dient gecontinueerd te worden. Diverse werklocaties, die voor de Brabantse topsectoren 
van belang zijn, zijn in ontwikkeling genomen (Bybloss, AFC Nieuw Prinsenland, Spark, F35-
maintenancecluster, Pivotpark) 
We hebben forse stappen gezet richting een sluitende financieringsketen voor innovatieve mkb-
bedrijven. Deze aanpak moet worden gecontinueerd zodat het innovatief bedrijfsleven in alle fasen 
van het ontwikkelingsproces, gesteund kan worden.  
Er is een nieuwe organisatie voor de vrijetijdseconomie, Visit Brabant, opgericht. Om het gestelde 
doel van groei werkgelegenheid (100.000 – 130.000 banen) in 2020 re realiseren, dient de 
beweging die is ingezet met VisitBrabant als vliegwiel te worden gecontinueerd en doorontwikkeld. 
Op het gebied van arbeidsmarkt (Human Capitalagenda) zijn belangrijke stappen gezet om extra 
aandacht te besteden aan zorg en techniek. 
 
In februari 2015 is het Actieplan Economische Structuurversterking West-Brabant gepresenteerd, naar 
aanleiding van de sluiting van Phillip Morris in 2014. Komende bestuursperiode vraagt dit onze 
aandacht. Kansrijke clusters in dit gebied zijn Maintenance (o.a. clusterontwikkeling rond de F35), 
logistiek en de biobased economy (o.a. doorgroei van de Green Chemistry Campus en het AFC 
Nieuw Prinsenland) 
 
Kanttekeningen  
De portefeuille economie is tot nu toe voornamelijk met incidenteel geld gefinancierd. Deze lopen aan 
het eind van de huidige bestuursperiode af, waardoor de hoeveelheid (niet revolverende) structurele 
middelen voor economie de komende jaren gering beschikbaar zijn. Afgelopen periode heeft de 
provincie bijvoorbeeld voorzien in de behoefte van een sluitende financieringsketen voor het MKB. Dit 
is succesvol gebleken, maar deels gefinancierd uit incidentele middelen. Het niet doortastend 
doorpakken op de uitvoering van het Economisch Programma 2020 zal: 
• Het economisch herstel van Brabant vertragen;  
• Onze doelstelling om te behoren tot de top 5 kennis- en innovatieregio van Europa in gevaar 

brengen. 
• Het vertrouwen van de partners in de provincie schaden. 
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18.  Internationale positionering en Europese programma’s 
 
Brabant in internationaal perspectief  
De basis voor de activiteiten van de afdeling Internationale Zaken vormt de Meerjarenstrategie 
“Brabant in internationaal perspectief” die door het college is vastgesteld met de ambitie om Brabant 
tot een Europese topregio op het gebied van kennis en innovatie te maken.  
 
De Brabantse economie vraagt erom  
De Brabantse economie is nauw verweven met het buitenland. Willen we een rol van betekenis spelen 
in de toekomst, is internationale samenwerking en inspelen op internationale ontwikkelingen onont-
beerlijk. We zetten internationaliseringsbeleid in om de Brabantse topclusters te laten excelleren. Het 
externe veld kijkt naar de provincie om een leidende rol te pakken in de internationaliseringsopgave. 
De provincie vervult een eigenstandige rol in het internationaliseringsveld in het krachtenveld van Rijk 
en Europa. Brabant onderhoudt strategische relaties met regio's binnen en buiten Europa. Een 
belangrijke samenwerking is die met drie Duitse deelstaten: Noordrijn-Westfalen, Baden-Württemberg 
en Beieren. Via Interreg werken we nadrukkelijk samen met Vlaanderen en Duitsland. Ook de Vlaams-
Nederlandse Delta is een belangrijk samenwerkingsverband.   

 
Hoe 
Door het creëren van samenwerkingsverbanden vanuit triple helix én het aanbrengen van focus speelt 
de provincie een onderscheidende rol, waarmee het een structurele samenwerking bevordert met 
regio’s binnen en buiten Europa. Dat doen we langs vier lijnen: 
• Intensieve samenwerking met Duitsland en Vlaanderen; 
• De provincie wil zich profileren als ‘Europe’s heart of Smart Solutions’. Dit doen we samen met de 

partners van de RIS3 strategie; 
• We gaan op zoek naar nieuwe markten. Een voorbeeld hiervan is de zusterrelatie met Jiangsu. 

Dit opent deuren voor Brabantse partijen;  
• We zetten in op kansen vanuit bestuurlijk, educatief of bedrijfstechnisch oogpunt. 
 
Voor alles geldt: we werken vraag gestuurd, voor zowel Brabantse als buitenlandse partijen. Met 
behulp van Europese projecten, missies en bestuurlijke inzet wordt zodoende invulling gegeven aan 
belangrijke thema’s voor zowel Brabant als de samenwerkingsregio’s, ten gunste van het MKB en 
kennisinstellingen. Daarbij spelen we een belangrijke rol in het zichtbaar maken van Brabantse 
successen bij internationale doelgroepen. We behartigen de Brabantse belangen in Brussel en Den 
Haag. Er wordt nadrukkelijk samengewerkt met BOM, Brainport, het Brabantse bedrijfsleven, KvK, 
Brabantse kennisinstellingen, merkpartners, andere provincies en het Rijk.  

 
Europese programma’s 
De verschillende doelstellingen uit de Agenda van Brabant sluiten perfect aan bij de doelstellingen uit 
de Europa 2020 strategie (slimme, duurzame en inclusieve groei). In tijden van bezuinigingen is het 
noodzaak dat wij optimaal en op een slimme manier gebruik maken van de kansen die Europa ons 
biedt. Dit betekent dat de organisatie hier gebruik van moet maken, tenzij er redenen zijn om dit niet 
te doen: comply or explain. Er zijn diverse Europese programma’s, zoals OP Zuid, POP, Interreg, 
Horizon 2020, LIFE+. Een belangrijk instrument hierbij is de Regionale Innovatie Strategie op basis 
van Slimme Specialisatie (RIS3) die samen met Limburg, Zeeland en de Triple-Helix partners is 
opgesteld. Strategische inzet van de Europese programma’s is van cruciaal belang om de 
samenwerking met partnerregio’s concreet inhoud te geven. 
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Mijlpalen  
• Internationale successen die door Brabant zijn geboekt. Het gaat hierbij om inhoudelijke resultaten 

maar ook over evenementen. 
• Samenwerkingsverbanden en uitwisseling op technologisch/wetenschappelijk gebied, positionering 

Brabant, aantrekken internationale bedrijven en het aantrekken van internationaal talent. 
 

Kanttekening  
Hoge bestuurlijke ambities en veel aandacht vanuit PS en de samenleving vragen inspanningen en 
afwegingen om ambtelijke competenties en capaciteit daarbij blijvend in de pas te laten lopen. 
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19.  Onze verbonden Partijen 
 
25 verbonden partijen  
De provincie is eigenaar en medebestuurder van ca. 25 verbonden partijen. Voorbeelden van 
verbonden partijen zijn Enexis, Brabant Water, Eindhoven Airport, de Brabantse Ontwikkelings 
Maatschappij (BOM), het Groen Ontwikkelfonds Brabant en de Omgevingsdiensten. In alle gevallen 
is de provincie eigenaar en medebestuurder vanwege een inhoudelijk doel. Samenwerking via een 
verbonden partij kan belangrijke voordelen opleveren in de vorm van bijvoorbeeld kennis, toegang tot 
een netwerk en risicospreiding. 
 
Scheiden van rollen is nu belangrijk  
Er ligt in deze bestuursperiode een belangrijke opgave om bij meerdere sturingslijnen naar dezelfde 
verbonden partij (‘dubbele petten’) op bestuurlijk niveau scheiding van rollen aan te brengen. 
Er dient een goed beheer op Verbonden Partijen te zijn: heldere governance-afspraken, risico-
management, monitoring en evaluatie. De urgentie is mede toegenomen vanwege de grotere publieke 
belangstelling veroorzaakt door nationale schandalen bij bijv. woningbouwcorporaties. 
Het aangekondigde onderzoek van de ZRK op de Verbonden Partijen dient te worden voorbereid. 
 
Hoe 
Bij Verbonden Partijen is er sprake van sturen op afstand. De sturing vindt plaats via governance-
afspraken. Het aanbrengen van bestuurlijke rolscheiding bij dubbele petten kan plaats vinden bij de 
portefeuilleverdeling. Het voorbereiden van het ZRK-onderzoek betekent dat alle verbonden partijen in 
het kader van de recent vastgestelde beleidsnota tegen het licht moeten worden gehouden, 
geconstateerde tekortkomingen in bijv. de governance-afspraken moeten worden opgelost. 
 
Mijlpalen  
Eind 2014 is de nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen vastgesteld. Dit biedt een helder 
kader voor de sturing op verbonden partijen. Eind 2015 moet de voorbereiding van het ZRK-
onderzoek zijn afgerond. Het ZRK-onderzoek vindt in 2016 plaats. De evaluatie van de fondsen 2e 
tranche Investeringsagenda wordt in 2016 voorbereid en in 2017 uitgevoerd.  
 
Kanttekeningen  
Bij verbonden partijen is er sprake van risico’s. Die kunnen zowel liggen in de businesscase van de 
betreffende onderneming, bijvoorbeeld de verkoop van tuinbouwpercelen als ook in de aansturing 
van het bedrijf en de governance vanuit de provincie. Met behulp van risicomanagement worden 
deze gemonitord en zo nodig wordt er –ook bestuurlijk- ingegrepen.  
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20.  Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)  
 
Aanleiding en doel 
De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is de belangrijkste provinciale economische 
uitvoeringsorganisatie. De BOM heeft een sleutelrol in de uitvoering van het economische beleid van 
het Economische Programma 2020, de Strategie Werklocaties en de nota Brabant in Internationaal 
perspectief. Daarnaast voert de BOM het Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds uit.  
 
Urgentie 
De BOM voert voor de provincie twee typen taken uit. Een deel van het werk vindt plaats via het 
participeren in bedrijven. Daartoe wordt eigen vermogen of leningen verstrekt. Een ander deel van het 
werk wordt via subsidies uitgevoerd. Via het huidige meerjarenplan 2013-2016 subsidiëren we voor  
€ 20.430.916. Deze subsidie is voor € 4,0 mln gedekt uit incidentele middelen (bestuursakkoord 
2012-2015) en voor € 7,6 mln gedekt uit een interne taakstelling ten laste van algemeen economisch 
beleid (deze ruimte is vanaf 2017 al in belangrijke mate aangewend voor cofinanciering en EU 
programma’s). Op de begroting is slechts voorzien in een structurele dekking van 8,8 mln voor de 
BOM. Door het wegvallen van de incidentele dekking voor een structurele post ontstaat na 2016 een 
dekkingsprobleem voor continuering van de subsidiering van (€ 11,6 mln) /bijna 3 mln. per jaar. 
Wanneer de politiek zich hier niet over ontfermt, dan neemt onze economische slagkracht met ingang 
van 2017 met dus fors af met € 11,6 mln (ruim 50%). 
Het onderdeel van de BOM dat de fondsen beheert (Capital), verdient haar uitvoeringskosten op 
termijn in principe terug. Dit onderdeel vraagt dus geen nadere besluitvorming.  
 
Hoe 
De taken die het gesubsidieerde deel van de BOM uitvoert zijn:  
• BOM Business Development dat in het kader van het Economisch Programma 2020 

samenwerkingen en projecten vormgeeft voor Brabantse bedrijven met als doel om de Brabantse 
businessclusters te versterken gericht op product- en dienstontwikkeling.  

• BOM Foreign Investments dat buitenlandse bedrijven acquireert om zich in Brabant te vestigen.  
• De BOM Bedrijfslocaties dat de herstructurering van bedrijventerreinen organiseert gericht op de 

Brabantse clusters.  
 

Mijlpalen  
De subsidietaken van de BOM worden in 2015 geëvalueerd. Het kaderstellende provinciale 
Economische Programma loopt tot 2020. Met dat programma als uitgangspunt wordt in 2016 het 
meerjarenplan BOM 2017-2020 opgesteld.  
 
Kanttekeningen  
In 2013 is het besluit genomen om een holdingstructuur met onderliggende bv’s te introduceren. 
Daarbij is ook het management versterkt. In 2014 zijn het Innovatiefonds, het Breedbandfonds en het 
Energiefonds bij de BOM ondergebracht. Daarmee is het takenpakket verder uitgebreid.  
De BOM maakt een ontwikkeling door om het nieuwe takenpakket op een adequate manier op te 
pakken. Tegelijkertijd vraagt dit –mede gezien de omvang en het belang van het takenpakket- de 
aandacht van de provincie Noord-Brabant. 
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21.  Erfgoed 
 
Aanleiding en doel 
In de afgelopen bestuursperiodes is een breed erfgoedbeleid1 neergezet. Uit de beleidsevaluatie eind 
2014 is geconcludeerd dat het brede erfgoedbeleid meer samenhang zou moeten krijgen. Het 
huidige erfgoedbeleid van de provincie is gericht op behoud, beleving en herbestemming van het 
Brabants erfgoed. Zo investeren wij bijv. in kwalitatief hoogwaardige herontwikkeling van de grote 
erfgoedcomplexen.  
 
Urgentie: duidelijker beleid 
• Er is een nieuw kader nodig voor het totale erfgoedbeleid, omdat samenhang en consistentie in 

het beleid beter kan.  
• Er is een toename van leegstand, ook van monumentaal erfgoed. Er moeten voor herbestemming 

heldere keuzes gemaakt worden. Overheden en ondernemers zullen meer moeten samenwerken, 
ook financieel.  

 
Op naar een breed kader voor erfgoed 
In 2015 formuleren we voor de lange termijn een breed erfgoedkader 2015 gericht op behoud, 
beleving en herbestemming, met daarin structureel erfgoedbeleid, het programma Grote 
Erfgoedcomplexen en een subsidieregeling cultureel erfgoed. De rol van de provincie kan binnen het 
erfgoedbeleid steeds verschillend zijn: beleidsmaker, financier, aanjager, regisseur, kennis/expertise 
leverancier, deelnemer in netwerken etc. Dit vereist maatwerk. De uitvoering wordt mede opgepakt 
door uitvoeringsorganisaties (zoals Erfgoed Brabant, monumentenhuis Brabant). 

 
Mijlpalen  
2014: Evaluatie uitvoeringsprogramma Erfgoed 2012-2015, investeringsprogramma Grote 
Erfgoedcomplexen  
2015: Motie Natuurmuseum – voorjaar 2015 
2015: Motie Cultureel Erfgoeddepot (Voorjaarsnota 2015)  
2015: Nieuwe beleidskader erfgoed naar PS in najaar  
2015: uitvoeringsprogramma erfgoed 2016-2019  
2015: Programmaplan Grote Erfgoedcomplexen (2016-2020) 
2015ev: Elk project binnen programma grote erfgoedcomplexen wordt vastgesteld in GS 
 
Kanttekeningen 
• Risico bestaat enerzijds rond de Erfgoedcomplexen dat er onvoldoende initiatieven van de grond 

komen en anderzijds dat het ons niet lukt om de erfgoedcomplexen die we intussen hebben, te 
verzelfstandigen (bijv. verkopen).  

• Matching gecentraliseerde middelen van het Rijk is door de provincie nog niet structureel geregeld.  
• De instandhouding van erfgoed vraagt steeds meer om niet-subsidie gedreven 

financieringsmodellen. Daarbij wordt risicodragend ondernemerschap gevraagd zowel van de 
ondernemer als van de overheid. Tot nu toe worden veel (project)subsidies verleend vanuit 
incidentele middelen. 
  

                                                
1 Provinciaal erfgoedbeleid heeft betrekking op het onroerend  erfgoed (zoals historische gebouwen, stads- en dorpsgezichten, 
landschappen, en archeologische monumenten) alsook op het roerend  erfgoed (zoals museumstukken, archieven en dergelijk) 
en het immateriële erfgoed (zoals volkscultuur en taal). 
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22.  Cultuur NU in Brabant 
 
Cultuuragenda 2020  
We willen in 2020 beschikken over een gezond cultuursysteem waarbinnen internationaal 
toonaangevende culturele topactiviteiten plaatsvinden. Dat doen we door uitvoering te geven aan de 
Cultuuragenda 2020. We maken Brabant tot ‘the place you want to be’ waarbij basis en top goed 
met elkaar zijn verbonden. Vergelijkbaar met de relatie tussen breedte- en topsport ontstaat er een 
systeem waardoor talenten zich in deze regio kunnen ontplooien en ontwikkelen naar de top.  
 
Basis behoeft extra aandacht  
In de afgelopen collegeperiode is met de instelling van het Brabant C fonds een slag gemaakt om bij 
te dragen aan de ambitie om top regio te worden. Het fonds steunt niet alleen de top-cultuur, maar 
focust ook op de verbinding met de basis. Wel is geconcludeerd dat de culturele basis extra aandacht 
behoeft, omdat zij door geringere inkomsten kwetsbaar is geworden.  
 
Rol provincie is divers  
Met de Cultuuragenda is een nieuwe manier van samenwerken geïntroduceerd tussen overheden, 
culturele veld, onderwijs en bedrijfsleven. Dit vereist van iedere partij een andere rol. De provincie 
ondersteunt op provinciaal niveau de basis, stimuleert de top en treedt op als verbinder tussen 
partijen. Concreet dragen we bij aan cultuureducatie, amateurkunst, community arts, informatievoor-
ziening, professionele kunst en topcultuur. In de realisatie van een ‘stevige basis’ spelen onze steun-
functie organisaties een belangrijke rol. Wij zetten energie op een zakelijkere aansturing en ‘slimmer’ 
samenwerkende steunfuncties. Daarnaast stimuleren we in de gehele culturele sector betere bedrijfs-
voering, cultureel ondernemerschap, publiek-private samenwerking en crowdfunding. Dat doen we 
met kennis, versterken van netwerken maar ook via participaties, leningen en subsidies.  

 
Mijlpalen  
2015: Evaluatie “Subsidieregeling infrastructuur professionele kunsten Noord-Brabant 2013-2016”;  
2015: Laatste kwartaal: Besluitvorming over professionele kunsten 2017-2020; 
2015: Laatste kwartaal; besluitvorming nieuw beleidskader Cultuureducatie, amateurkunst en 
community arts 2017-2020; 
2017: Laatste kwartaal: n.a.v. evaluatie Brabant C besluit over 2e tranche 2019-2020 
2017: besluitvorming voorstel samenwerken-samenwonen-samengaan steunfuncties. 
 
Kanttekeningen  
• In de meerjarenbegroting is niet voorzien in provinciale inzet ten behoeve van philharmonie 

zuidnederland na 2016;  
• In de professionele kunsten worden géén bezuinigingen bij het Rijk verwacht, maar het risico is 

aanwezig dat het rijk de provincie verplicht tot cofinanciering van culturele instellingen; 
• Brabant heeft met Van Gogh een grote internationale trekpleister ontwikkeld. Het 

samenwerkingsverband Van Gogh Brabant heeft dit gerealiseerd door financiële steun van de 
provincie. Risico is dat er na 2015 niet optimaal rendement wordt gehaald uit de gedane 
investeringen;  

• De kwaliteit van de regionale mediavoorzieningen in Brabant is ook in de toekomst een 
aandachtspunt.  
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23.  Sportplan Brabant 2016 
 
Topsport klaar voor de toekomst  
In 2011 is de provincie gestart met het Sportplan Brabant 2016. Het accent ligt op de topsport en 
talentontwikkeling, maar straalt via de verenigingen en scholen ook uit naar de breedtesport (w.o. 
gehandicaptensport). 
De oorspronkelijke ambitie was gericht op besluit om Olympische Spelen naar Nederland te halen. 
Dat is niet meer aan de orde. In overleg met PS hebben we het Sportplan met horizon 2016 
gehandhaafd, om wij de Brabantse (top)sport klaar te willen hebben voor de toekomst; denk aan 
Brabantse talenten op de Spelen van Rio, of het EK Vrouwenvoetbal in 2017. De kernsporten waarin 
Brabant zich (inter-)nationaal onderscheidt, zijn: atletiek, hockey, paardensport, turnen, 
(meisjes)voetbal, wielrennen en zwemmen. 
 
Huidig sportplan tot eind 2016 
Noord-Brabant is de provincie met de beste topsportprestaties. We maken ons hard voor een goede 
topsport-infrastructuur en een uitbreiding van ons landelijk netwerk. Dat zijn de voorwaarden om 
(inter)nationale investeringen naar Brabant te halen. Tegelijkertijd zorgen we via talentenprogramma’s 
en breedtesport dat ook de Brabantse bevolking (m.n. de jeugd) hiervan profiteert. Het huidige 
sportplan loopt eind 2016 af. 
 
Topsport en talentontwikkeling  
Onze focus ligt naast de verbetering van topsportaccommodaties op duurzame samenwerking. Hierbij 
ondersteunen we o.a. talentprogramma’s en de gehandicaptensport, en maken we 
topsportevenementen mede mogelijk. 

  
Mijlpalen   
2015:  ‘Legacy’: los van de keuze van het nieuwe bestuur over meer of minder voortzetting 

sportbeleid, zal het College een standpunt innemen over de uitvoeringsorganisatie die 
de resultaten van het Sportplan Brabant 2016 kan borgen. Dit betreft geen nieuwe 
organisatie, maar een bundeling van de huidige organisaties Sportservice Noord-
Brabant, Topsport Brabant, CTO Eindhoven en Sports & Technology. Deze 
organisatie komt tot stand in samenwerking met gemeenten (met name B5), 
bedrijfsleven, onderwijs en de sportsector zelf. 

2016:   Eindevaluatie Sportplan; Afronding topsportaccommodaties, talentenprogramma’s Rio 
2016, en overdracht resultaten Sportplan aan netwerkorganisatie. 

2017 e.v.:  In ieder geval betrokkenheid bij een beperkt aantal ‘high impact’ projecten zoals EK 
vrouwenvoetbal 2017, Champions Trophy 2018. Ambitie ten aanzien van aantrekken 
van internationale evenementen nader te bepalen door het nieuwe bestuur. 

 
Kanttekeningen  
• Het Sportplan omvat in totaal EUR 40 mln.; na 2016 zijn er maar zeer beperkt middelen 

structureel begroot. Risico is dat er niet optimaal rendement wordt gehaald uit de gedane 
investeringen;  

• Ambitie t.a.v. het aantrekken van internationale evenementen moet nog bepaald worden door 
nieuw bestuur; 

• Gewerkt wordt aan een (doorstart van een) uitvoeringsorganisatie voor topsport en breedtesport. 
Besluitvorming over de rol van de provincie na 2016 volgt nog.  
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24.  Leefbaarheid@Brabant 
 
Antwoord op demografische ontwikkelingen  
In de Agenda van Brabant hebben Provinciale Staten, Bestuursakkoord “10 voor Brabant” en de 
nieuwe koers voor Stad en Platteland (TSP) opdracht gegeven om een innovatieve aanpak van 
leefbaarheidsvraagstukken te bewerkstellingen. PS hebben in 2012 het beleidskader 
Leefbaarheid@Brabant vastgesteld. Het programma Leefbaarheid@Brabant geeft steun aan initiatieven 
die een prettige leefomgeving in dorp of wijk creëren of verbeteren, vooral in relatie tot 
demografische ontwikkelingen. We steunen meer dan 100 bovenlokale samenwerkingsprogramma’s. 
Eind 2015 delen we al die kennis op het gebied van innovaties voor vraagstukken als gevolg van 
demografische ontwikkelingen. We leggen hierbij concrete verbindingen met en fungeren als 
katalysator voor programma’s als zorgeconomie (Health@Home), leegstand (leegkomende kerken en 
leegstand detailhandel), glasvezel/breedband (gezamenlijk programma in 2015) en agrofood (o.a. 
stadslandbouw) en Natuur&Maatschappij (burgerinitiatieven en natuurontwikkeling).  
 
L@B en Doe-budgetten  
Voortgangsrapportages van de ontwikkeling van Leefbaarheid@Brabant staan gepland voor medio en 
eind 2015. Het programma Leefbaarheid@Brabant, inclusief Brabantse Dorpen Derby 
(bestuursakkoordbudget 2011-2015 á €10 miljoen) loopt tot en met 2015. De kleine regeling “Doe-
budgetten” (€800.000) loopt tot en met 2016.  
 
Hoe 
De provincie heeft de rol van stimulator van en partner in de innovatie. Hiertoe wordt gewerkt met 
gevarieerd instrumentarium (de menukaart met: advies&begeleiding, kennisdeling&onderzoek 
financiële participatie en communicatie/inspiratie). In het programma Leefbaarheid@Brabant 
participeert een groot aantal verschillende partners: bewonersorganisaties, bedrijven, coöperaties, 
kennisinstellingen en gemeenten. In de uitvoering werkt de provincie samen met provinciale 
steunfuncties, PON en provinciale netwerken zoals de Vereniging Kleine Kernen en de Verenigde 
Ouderenbonden Brabant.  

 
Mijlpalen  
• Voortgangsrapportages L@B medio en eind 2015 
• Finale Brabantse Dorpen Derby december 2015 
 
Kanttekeningen 
De beleidsevaluatie najaar 2014 liet zien dat L@B bijdraagt aan sociale innovatie en leefbaarheid. 
De L@B-initiatieven sluiten inhoudelijk goed aan bij de vraagstukken rondom participatie en 
leefbaarheid, de vele innovatieve oplossingen op technologisch, organisatorisch en sociaal gebied en 
de uitbreiding van succesvolle projecten naar gemeenten, dorpen en wijken. Voor twee derde van de 
initiatieven was halverwege de uitvoering al een verbetering van de leefbaarheid in de regio waar het 
initiatief plaatsvindt. Het partnerschap van de provincie in L@B wordt gewaardeerd en wekt 
verwachtingen naar de toekomst. De programmatische middelen voor L@B stoppen eind 2015, met 
uitzondering van de kleine “Doebudgettenregeling”. Overweging voor het nieuwe bestuur is of en hoe 
de provincie haar inzet op leefbaarheid wil voortzetten.  
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Kwaliteit van het openbaar bestuur 
 
  



54 

 

25.  Veerkrachtig Bestuur  
 
Een Brabants programma  
Medio 2011 is de provincie samen met de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) gestart met 
het programma (Veer)krachtig Bestuur. Dit met als doel te komen tot een overheid die alert en 
slagvaardig is. Die grote ruimtelijke, economische en maatschappelijke uitdagingen kan oppakken en 
deze vertaalt naar plannen en besluiten op lokaal niveau. Het programma is geen provincie-
programma, maar een Brabants programma, dat wij gezamenlijk met al onze partners oppakken. 
 
Urgentie 
Het regeerakkoord, de relevante wet- en regelgeving en de oproep van het maatschappelijk 
middenveld zijn eensluidend: De wijze waarop de overheid zich organiseert, sluit steeds minder aan 
bij de maatschappelijke en de economische ontwikkelingen. De Expertgroep Veerkrachtig bestuur in 
Brabant (ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke 
organisaties op het vlak van milieu, zorg, wonen, kleine kernen, agribusiness) geeft aan dat 
vernieuwing van het bestuur urgent is. Aanpassingen hebben doorgaans een te beperkt bereik 
(bedrijfsvoering). Het ontbreekt overheden, gemeenten in het bijzonder, doorgaans aan voldoende 
schakelkracht om snel te kunnen schakelen tussen uiteenlopende schalen en soorten 
samenwerkingsverbanden in wisselend verband, met een actieve inbreng van maatschappelijke 
partners en met dynamische agenda’s. De overheid loopt daardoor het risico om bij majeure 
ontwikkelingen buitenspel te komen staan. Op veel plekken worstelen gemeenten met het overeind 
houden van de randvoorwaarden voor de toekomst en de verdienmodellen. 
 
Op naar concrete visies  
Er is gestart met het creëren van een globaal beeld van de uitdagingen voor de bestuurlijke 
organisatie in Brabant, met de bijbehorende kansen en opgaven (Panorama Krachtig Brabants 
Bestuur; Telos, 2011). Na een nulmeting bestuurlijke organisatie in de vier regio’s en in alle Brabantse 
gemeenten (2012-2013) is gekozen voor een weg waarbij de gemeenten door provincie en VBG zijn 
opgeroepen om voor de zomer van 2015 tot een bestuurlijk gedragen en concreet uitgewerkte visie 
op de toekomst van de gemeente te komen. Dit uiteraard met betrokkenheid van het lokale 
bedrijfsleven, onderwijs- en maatschappelijke partners en de buurgemeenten. De rol van de provincie 
is vanuit een kritisch meedenkende houding inspireren, stimuleren, faciliteren, spiegelen, bemiddelen 
en indien noodzakelijk, reguleren en initiëren. Daarnaast heeft de provincie als wettelijk en 
beleidsmatig een procesverantwoordelijkheid om de kwaliteit van het openbaar bestuur te bewaken. 
 
Mijlpalen  
2011-2013:  Dialoogconferenties in het Land van Cuijk en in de regio’s Noordoost-, Midden-, West- 

en Zuidoost-Brabant; bestuurlijke reactie op het eindrapport van de Adviescommissie 
Krachtig Bestuur in Brabant; presentatie van een ontwikkelkader samenwerking en 
herindeling. 

2014:  De visie van GS op (Veer)krachtig Bestuur: “Leiderschap en dienstbaarheid: Samen 
op weg naar een (Veer)Krachtig Bestuur voor Brabant”. Samen op pad zonder 
blauwdruk, maar niet vrijblijvend vanwege de grote maatschappelijke opgaven”. 
Verder is een “Subsidieregeling Veerkrachtig bestuur Noord-Brabant” vastgesteld. 

2015:  Voorjaar: De gemeentelijke visies zijn aan GS aangeboden. Ook op het niveau van 
de afzonderlijke gemeenten is (V)KB een onomkeerbaar proces, waarbij gemeenten 
stappen naar een grotere toekomstbestendigheid zetten.  

2016:  GS doen uitspraken over de door de individueel gekozen oplossingsrichting van een 
aantal gemeenten in Brabant. 
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2017:  Idem voor de overige Brabantse gemeenten. 
2018:  Alle gemeenten hebben besloten tot invoering van een organisatorisch en/of 

bestuurlijk model. Naar verwachting leidt dit tot een pluriform Brabants bestuursmodel 
dat a) de Agenda van Brabant schraagt, b) in staat is de grote maatschappelijke 
opgaven het hoofd te bieden en c) zo dicht mogelijk bij de burger is georganiseerd. 

 
Kanttekeningen  
• Er zit spanning op “het van onderop” laten komen en de neiging van de provincie om “top down” 

oplossingen te bedenken voor gemeenten, vanwege het belang om z.s.m. tot het bestuursmodel te 
komen dat Brabant helpt haar ambities zoals verwoorde in de Agenda van Brabant waar te 
maken. Een samen op weg-traject vraagt andere competenties, een andere houding en ander 
gedrag dan we gewend zijn. 

• De Agenda van Brabant als corporate story van heel Brabant klinkt mooi, maar vereist dat de 
Agenda niet alleen door de provincie maar door alle gemeenten en hun partners gezamenlijk 
“wordt geladen”, waar nog winst te behalen is.  

• Het gaat over het bevorderen van het Brabant-mozaïek (sterke verbinding tussen stad en 
ommeland) door differentiatie en complementariteit, terwijl het in de praktijk lastig is om op 
regionaal niveau afspraken te maken over voorzieningen: We zien uniformiteit (iedereen hetzelfde) 
en concurrentie. Ook zit er spanning tussen de grotere gemeenten en hun omliggende 
buurgemeenten.  

• De brede dialoog over een veerkrachtig bestuur kan verzanden in een discussie over 
schaalgrootte.  

• Een nieuw Brabants bestuursmodel gaat niet alleen over gemeenten en regio’s, maar zal ook de 
vraag oproepen hoe de provincie zich daartoe wil verhouden. 
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26.  Interbestuurlijk Toezicht  
 
Krachtige Brabantse lokale overheden  
Met de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek toezicht (Wrgt) in oktober 2012 is een 
aantal toezichtgebieden (omgevingsrecht en monumenten) van het Rijk naar de provincie 
overgekomen en de toezichtinstrumenten zijn voor een aantal toezichtgebieden gewijzigd (van 
specifieke naar generieke instrumenten).  
Met interbestuurlijk toezicht bevorderen wij dat de Brabantse lokale overheden krachtige overheden 
zijn, die hun maatschappelijke taken correct uitvoeren. Ons streven is het om het functioneren van 
gemeenten en waterschappen te versterken, zodat burgers daarop kunnen vertrouwen. Gewenst doel 
is dat bij alle Brabantse gemeenten en waterschappen de taakuitoefening en financiële positie op 
orde is. 
 
Urgentie 
De rol van toezichthouder is een wettelijke taak en een van de kernrollen van de provincie.  
 
Sober en op afstand  
De provincie houdt toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Dat 
doen wij op de volgende gebieden financiën gemeenten, omgevingsrecht, externe veiligheid, archief 
& informatiebeheer, huisvesting verblijfsgerechtigden, monumentenzorg, ruimtelijke ontwikkeling, 
waterschappen. Het uitgangspunt is het toezicht sober (op afstand) in te richten door ons te richten op 
systemen en risico’s. Dit doen wij met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en 
waterschappen en door gebruik te maken van hun eigen controlerend organen. 
 
Mijlpalen  
2013:   Vaststellen beleidsplan Interbestuurlijk Toezicht 2013-2015 
Juni 2015:  Evaluatie artikel 217a naar het Interbestuurlijk Toezicht. 2015 
November 2015:  Vaststellen beleidsplan Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 

 
Kanttekeningen 
• Uitgangspunt voor toezicht sober en op afstand is het zelfregulerend vermogen van de gemeenten 

en de versterking van de controle door de gemeenteraden (horizontale verantwoording). In de 
praktijk is hier nog ruimte voor verbetering. Discussie is hoe ver wij kunnen en moeten gaan om dit 
te verbeteren; 

• Balans houden in roep om meer én minder toezicht = toezichtsparadox; het streven naar minder 
toezicht als zich gedurende enige tijd geen incidenten voordoen (meer eigen verantwoordelijkheid, 
minder bureaucratie) en de roep op meer toezicht en de vraag ‘waar was toezicht’ na incidenten.  
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27.  BrabantStad 
 
Inleiding 
BrabantStad is het bestuurlijk netwerk van de provincie Noord-Brabant en de B5-steden Breda, 
Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Het netwerk kenmerkt zich door zijn informele 
karakter en is gericht op ontmoeting, kennisdeling, afstemmen en verbinden van bestuurlijke opgaven 
en het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen. Via de samenwerking binnen BrabantStad hebben de 6 
partners een sterke onderlinge vertrouwensband opgebouwd. Bestuurders weten elkaar snel te vinden 
en gaan het gesprek met elkaar aan over actuele kwesties. De Strategische Agenda BrabantStad, 
aangescherpt door het nieuwste cahier BrabantStad opgesteld door BrabantKennis, vormt de 
inhoudelijke onderlegger voor de samenwerking binnen BrabantStad. De strategie wordt momenteel 
vertaald in een concrete werkagenda. 
 
Urgentie 
In een globaliserende en voortdurend veranderende wereld zijn metropolen c.q. grootstedelijke 
gebieden economisch bepalend en succesvol. Hier zit de kennis en creativiteit die de motor vormen 
voor de economie. Brabant heeft de ambitie om te willen behoren tot de top 5 van kennis- en 
innovatieregio’s. Echter, de steden in Brabant missen de schaal en massa om (zelfstandig) mee te 
kunnen spelen op het internationale economische krachtenveld. Een schaalsprong is noodzakelijk om 
de agglomeratiekracht en de internationale concurrentiekracht van Brabant te versterken en onze 
ambitie om te behoren tot de top van kennis- en innovatieregio te realiseren. Niet door de steden 
afzonderlijk, maar in gezamenlijkheid: door op verschillende schalen slim te verbinden (connectiviteit), 
complementariteit te benutten en innovaties op te schalen (massa maken). Belangrijk hierbij is de 
verbinding stad-ommeland; de Brabantse steden spelen een belangrijke rol als verbinder met de regio. 
Met andere woorden: als we internationaal concurrerend willen zijn, dan dient in de volgende 
bestuursperiode gewerkt te worden aan een sterk stedelijk netwerk, waarvan BrabantStad de 
ruggengraat vormt. 
 
Vernieuwing 
BrabantStad is het ‘besturen in partnerschap’ zoals de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber 
bepleit. BrabantStad lijkt daarmee toekomstbestendig en is voor de provincie één van haar 
instrumenten om haar (beleids)doelen te realiseren. Echter, in een wereld waar de (internationale) 
concurrentie tussen regio’s toeneemt, staat ook BrabantStad voor de opgave zichzelf te vernieuwen.  
 
Vernieuwing dient plaats te vinden op: 
• Inhoud: een agenda gericht op ‘samen doen’ met projecten die gericht zijn op het opschalen van 

innovaties en het versterken van de connectiviteit en complementariteit in het netwerk met 
overloop effecten naar de rest van Brabant. De projecten beginnen relatief klein, maar kunnen 
een ‘high impact’ hebben. 

• Structuur: BrabantStad als kern behouden, maar op 2 aspecten doorontwikkelen: 
- triple helix nauwer betrekken bij zowel agendasetting als de uitvoering van projecten in 

BrabantStad; 
- benutten van middelgrote steden (Midsize Brabant) door hen de mogelijkheid te bieden om 

op basis van inhoud en toegevoegde waarde te participeren in BrabantStad-projecten. 
 
Mijlpalen  
De provincie committeert zich als partner aan de werkagenda BrabantStad waarmee ook direct 
provinciale doelen worden gediend zoals slimme mobiliteit, energietransitie etc. 
Een blijvende nationale en internationale positionering van het stedelijk netwerk. 
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Kanttekening  
Er zijn (nuance-) verschillen in de wijze waarop de B5-steden en de provincie in BrabantStad staan. In 
die zin geeft elke partner ieder een eigen invulling aan het concept van BrabantStad en metropool-
vorming in het bijzonder. Dit varieert van een licht bestuurlijk netwerk tot het vormen van een daily 
urban system op het niveau van Brabant. Deze verschillen zijn medebepalend voor het ambitieniveau 
en de slagkracht van BrabantStad naar de toekomst toe. 
 
BrabantStad kan door andere Brabantse steden gezien worden als een exclusief of gesloten netwerk. 
Een mogelijke oplossing ligt meer in het op projectniveau en op basis van inhoud en toegevoegde 
waarde openstellen van het netwerk. Dit geeft de mogelijkheid om betere verbindingen te leggen met 
de regio en te werken aan de onderlinge vertrouwensband (die binnen BrabantStad al zeer sterk is). 
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Onze organisatie 
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28.  Strategisch P&O beleid 
 
Aanleiding en doel 
De rol van de provincie in de Brabantse samenleving verandert. We ontwikkelen ons naar een 
netwerkende, opgave gestuurde en flexibele overheid. Dit vraagt om een provinciale organisatie die 
is toegerust op deze veranderende rol en positie van de provincie in het Netwerk Brabant. Flexibel, 
ondernemend en efficiënt inspelend op de opgaven die op haar pad komen, maar ook bewust zaken 
overlatend aan partners in het Netwerk Brabant die daar beter voor toegerust zijn.  
Er zijn de afgelopen periode goede stappen gezet, maar omdat het gaat om een diepgaande 
verandering, zijn ook de komende periode nog flinke inspanningen nodig voor: 
• Een organisatie waarbinnen de opgaven centraal staan 
• Een wendbare, flexibele organisatie 
• Een fitte organisatie (in kwantiteit en kwaliteit)  
 
Provinciale organisatie 
Het vraagt dat we als organisatie bewust kiezen welke (schaarse) capaciteit gekoppeld wordt aan de 
opgave, welke competenties er nodig zijn voor de opgave (juiste mens op de juiste plek), etc. 
Het vraagt ook dat de organisatie slagvaardig kan handelen als (tijdelijk) nieuwe capaciteit nodig is: 
flexibilisering van de capaciteitsinzet. En dat alles binnen de beschikbare budgetten.  
 
Opgavegestuurd, in netwerken en personeelsmobiliteit 
Dit betekent enerzijds dat er opgavegestuurd wordt gewerkt en flexibel gekozen moet kunnen worden 
om taken zelf te doen, samen te doen met partners in het netwerk of te laten doen door andere 
organisaties. Randvoorwaarde daarbij is dat de doelen op een effectieve wijze bereikt worden en dat 
de taakuitvoering op een efficiënte wijze (met ‘lean’ processen) plaatsvindt.  
Ook is het belangrijk dat er een effectieve sturing plaatsvindt op de relatie tussen input (benodigde 
middelen (geld/capaciteit) en het te realiseren resultaat (output). Het gaan werken met één integraal 
organisatiekostenbudget zal dit bevorderen.  
 
De vernieuwing van de organisatie zal ondersteund worden door een activerend strategisch P&O–
beleid. De veranderende rol van de provincie vraagt om andere (competenties van) medewerkers. Dit 
betekent dat niet alleen continu geïnvesteerd moet worden in talentenmanagement, maar dat ook 
mobiliteit van medewerkers gestimuleerd moet blijven worden en er ruimte moet zijn voor jonge 
nieuwe instroom.  
Essentieel is een verandering in gedrag in cultuur: gerichtheid op de opgaven van Brabant, 
samenwerken in netwerken, commitment aan het te realiseren resultaat en met elkaar open het 
gesprek voeren. De beweging is in gang gezet, maar vraagt blijvende aandacht.  
 
Mijlpalen 
• Eind 2015 is de afgesproken krimpdoelstelling naar 1000 fte gerealiseerd. 
• Het strategisch P&O-beleid zal in 2015 worden geconcretiseerd en zijn vertaald in concrete 

maatregelen voor talentenmanagement en mobiliteit. 
• Bij of naar aanleiding van het nieuwe Bestuursakkoord worden afspraken gemaakt over één 

organisatiekostenbudget. 
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Kritische succesfactoren  
• Voldoende tijd om de vernieuwing daadwerkelijk te implementeren. Een echte vernieuwing kost 

tijd en is niet van de ene dag op de andere gerealiseerd;  
• Voldoende handelingsvrijheid om te kunnen kiezen voor de optimale uitvoeringsmix;  
• Een helder en eenduidig onderscheid in de rollen en bevoegdheden van PS, GS en ambtelijk 

management. Het is belangrijk om organisatieontwikkeling te blijven zien als een middel (en niet 
als doel op zich) om bestuurlijke keuzes beter en efficiënter te kunnen realiseren. 
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29.  BrabantKennis/Kennis en Onderzoek 
 
Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen is essentieel 
Het maken van passend beleid valt of staat met goed kunnen inspelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen en het vertalen van signalen uit de samenleving. Kennis van die maatschappelijke 
ontwikkelingen is daarom essentieel. Vanaf 2012 werken we aan een  
toekomstbestendig kennis- en adviesstelsel, met als doel beleidsmakers van gefundeerde kennis en 
informatie te voorzien. We hebben hiervoor twee externe teams en één intern team opgericht.  
 
BrabantKennis is opgericht als het platform waar strategische kennis en informatie van en over Noord-
Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld. BrabantKennis staat voor onafhankelijk 
vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit telkens wisselend 
perspectief, met telkens andere partijen (vooral evidence-based). BrabantAdvies is een adviesgroep 
waarin de Brabantse adviesraden (Sociaal Economische Raad (SER), Provinciale omgevingscommissie 
(POC) en Provinciale Raad Gezondheid (PRG)) samenwerken om ons scherp te houden op signalen 
uit de samenleving (countervailing power) en advies te geven over de onderbouwing van beleid 
(vooral practice-based).  
 
Kennis en Onderzoek geeft intern sturing aan onderzoek en evaluaties en draagt daarmee bij aan 
een lerende organisatie. Daarnaast onderhouden wij een kennisnetwerk met Brabantse kennispartners 
als PON en Telos, hoger onderwijs (Brabants en breder) en landelijke planbureaus en adviesorganen.  

 
Omslag in werken  
Het traject rondom BrabantAdvies is nog niet helemaal afgerond, de technisch juridische uitwerking 
volgt medio 2015. Het Brabant Kennisinstituut PON ontving ruim een miljoen euro jaarlijks aan 
subsidie. Vanaf 2016 valt de subsidie terug tot 500.000 euro. Dit bedrag zet het PON in voor de 
basisactiviteiten voor alle partners in Brabant (zoals het onderhouden van het BrabantPanel of het 
opstellen van een sociale atlas). Dit vraagt een omslag in werken.   Ook de subsidie naar andere 
kennisinstituten vraagt de komende periode om aandacht en een andere manier van denken. 
 
Onderzoeks- en adviesagenda  
GS stellen jaarlijks een Onderzoeks- en adviesagenda vast. Deze agenda geeft sturing aan het 
uitgevoerde onderzoek en het gevraagd advies.  
 
Mijlpalen  
2015 Voorjaar:  Technisch juridische uitwerking BrabantAdvies,  
2015 Najaar:  Vaststellen onderzoeks- en adviesagenda (jaarlijks) waarin dit jaar 

opgenomen de meerjarige evaluatie agenda.  
2015 Najaar:   Trenddag BrabantKennis  
2016:    Evaluatie activiteiten van Kennis en Onderzoek/BrabantKennis  
2017:   Evaluatie BrabantAdvies 
 
Kanttekeningen  
• Het proces rondom de vorming van BrabantAdvies is nog fragiel. Op papier is het goed geregeld 

maar in 2015 en verder zullen de raden het waar moeten maken. Provinciale Staten zijn nauw 
betrokken in dit traject aangezien het ook hun adviesraden zijn.  
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30.  Kennis- en informatiestrategie 
 
Aanleiding en doel 
Hoe we signalen uit de samenleving en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen koppelen aan 
beleidsontwikkeling, is een van de pijlers van kwalitatief goed provinciaal bestuur. Daarom is vanaf 
2012 werk gemaakt van een goede kwaliteit en beschikbaarheid van kennis, van informatie en van 
techniek. In 2013 hebben PS ingestemd met het statenvoorstel Kennis en Onderzoek, de nota 
Onderzoeksbeleid en de kadernota ICT-beleid 2013-2015, inclusief uitvoeringsactiviteiten.  
 
In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de basis onder de ICT-voorzieningen op orde te 
brengen. Om die basis op orde te houden, geven we richting vanuit een overkoepelende, strategische 
visie op informatiebeleid. Dit informatiebeleid stuurt op de prioritering van informatievraagstukken en 
de vertaling naar de juiste inzet van informatietechnologie. Dit bedenken we niet zelf en kunnen we 
niet alleen: hierin zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met partners in de Brabantse 
samenleving. 
 
Het informatievraagstuk is ook wettelijk actueel 
We moeten adequaat reageren op ontwikkelingen op het vlak van informatievraagstukken. Denk 
bijvoorbeeld aan onze opgaven rond elektronische dienstverlening (op basis van de Visiebrief digitale 
overheid 2017 van de ministeries EL&I en BZK), duurzame toegankelijkheid van digitale informatie, de 
nieuwe Wet Open Overheid (die in de plaats komt van de Wet Openbaarheid Bestuur), of de wet 
Elektronisch Zakendoen (2017). Deze ontwikkelingen grijpen direct in op primaire processen van de 
provincie, waarvan de urgentie nog onvoldoende is geagendeerd. 
 
Het is een strategie, niet één product  
Kennis- en informatiestrategie is meer een proces dan één product; het is onderdeel van de 
strategieontwikkeling van een organisatie. Hierin speelt prioritering en een weloverwogen inzet van 
mensen en middelen een cruciale rol. We brengen in beeld wie er in onze organisatie over de 
strategie gaan (rollen), welk(e) proces(sen) ter ondersteuning worden/zijn ingericht en welke 
instrumenten nodig zijn om de strategie in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen.  
 
N.B.: het kennisdeel van deze opgave (kennismanagement) is volledig geënt op de activiteiten van 
kennis en onderzoek: hiervoor wordt geen afzonderlijk traject gestart. De informatiestrategie kan 
echter niet zonder kennisstrategie worden vormgegeven.  

 
Mijlpalen  
• Januari 2015: tussentijdse evaluatie ICT-beleid 2013-2015 
• Begin 2015: rapport Zuidelijke Rekenkamer ‘Digitalisering en duurzame toegankelijkheid’  
• Medio 2015: eindevaluatie ICT-beleid 2013-2015 
• Voor het einde van 2015: het presenteren van een i-visie aan PS. 
 
Kritische succesfactor  
De kritische succesfactor schuilt in een adequate dialoog en sturing op strategisch niveau, zowel 
ambtelijk als bestuurlijk, m.n. het agenderen van de juiste onderwerpen in het juiste perspectief (en te 
voorkomen dat de agenda zich richt op operationele ICT-aangelegenheden in de bedrijfsvoering). 
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31.  Algemene subsidie verordening 
 
Aanleiding en doel 
In april 2013 is de algemene subsidieverordening Noord-Brabant (ASV) in werking getreden. De ASV 
heeft tot doel aansluiting te vinden bij (de uitgangspunten van) het Rijkssubsidiekader. Dat zijn 
lastenvermindering, deregulering en een vereenvoudigd, uniform, efficiënt en transparant subsidie-
verstrekkingsproces voor burgers, bedrijven, instellingen en de provinciale organisatie. Daarnaast is 
op initiatief van Provinciale Staten de Brabantnorm in de ASV opgenomen.  
 
Urgentie 
Met Provinciale Staten is afgesproken dat een evaluatierapport over de ASV in 2016 aan de Staten 
wordt aangeboden. De daadwerkelijke evaluatie zal in het laatste kwartaal 2015 starten en door een 
extern onderzoeksbureau wordt uitgevoerd. Geëvalueerd zal worden de doeltreffendheid en de 
effecten van de werking van de ASV in de praktijk. Voorafgaand aan deze evaluatie is, t.b.v. de 
overdracht naar de nieuwe bestuursperiode, begin 2015 een interne ‘veegronde’ georganiseerd om 
te bepalen of er nog bestuurlijke aandachtspunten aan de orde waren, waarover een nieuw bestuur 
geïnformeerd diende te worden. Wat hierin naar voren is gekomen, is weergegeven onder het kopje 
‘uit te voeren evaluatie’.  
 
Mijlpalen  
2013:   Nieuwe ASV inwerking getreden 
Begin 2015: Intern onderzoek naar het functioneren van de ASV t.b.v. de overdracht naar 

de nieuwe bestuursperiode 
2015 / 2016:  Evaluatie ASV 
 
Uit te voeren evaluatie 
O.b.v. de interne ‘veegronde’ heeft het college van GS besloten dat in de evaluatie van de ASV, 
naast de eerder aangegeven punten van doeltreffendheid en effectiviteit, onderzocht dient te worden 
hoe de provincie met het huidige instrumentarium haar nieuwe rol als netwerkorganisatie kan 
vervullen. Daarnaast zal in de evaluatie aandacht zijn voor de Brabantnorm in relatie tot het 
bezoldigingsmaximum uit de wet normering topinkomens (WNT), de mogelijkheden voor 
subsidieaanvragen onder de € 1.000 en het gebruik van normbedragen binnen standaard 
arrangementen. 
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32.  Beheer historische archieven  
 
Aanleiding 
Vanaf 2012 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de historische archieven van de provincie 
overgedragen van het rijk naar de provincies. Sindsdien betaalt de provincie Noord-Brabant de 
kosten verbonden aan de duurzame bewaring, het beheer en het beschikbaar stellen van haar naar 
het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC ) overgebrachte archiefbescheiden.  
Vooruitlopend op de wijziging van de Archiefwet per 1 januari 2013, zijn in het Bestuursakkoord 
2011-2015 daarvoor afspraken gemaakt tussen het ministerie van OC&W en IPO.  
In voornoemd bestuursakkoord is afgesproken dat de provincies tot 2016 zullen blijven samenwerken 
met de Regionaal Historische Centra in de eigen provincie, voor Noord-Brabant het BHIC. Vanaf 
2016 kunnen de provincies zelf bepalen waar zij hun archieven onderbrengen. 
GS hebben op 18 juni 2013 besloten de samenwerkingsrelatie met het BHIC voor de periode 2013-
2015 te regelen in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst en de archiefbewaarplaats van het 
BHIC aan te wijzen als provinciale archiefbewaarplaats. Tevens is voor die periode een 
provinciearchivaris benoemd. 
 
Dienstverleningsovereenkomst tussen Provincie en BHIC 
In de Dienstverleningsovereenkomst dd. 18 september 2013 zijn als hoofdpunten vastgelegd dat GS 
als gevolg van de wijziging van de Archiefwet 1995 willen samenwerken met het BHIC, met als 
belangrijkste doel het bij het BHIC onderbrengen van de provinciale archiefbescheiden, met 
handhaving van de juridische verantwoordelijkheden van de provinciearchivaris met betrekking tot het 
beheer. 
Dat de provinciearchivaris is belast met het beheer van de provinciale archiefbewaarplaats en dat de 
feitelijke werkzaamheden ten aanzien van dit beheer in opdracht van de provincie door het BHIC 
worden uitgevoerd met de daarbij behorende afspraken. 
Dat de overeenkomst is aangegaan voor de periode 2013-2015 en vóór 1 oktober 2015 zal worden 
geëvalueerd, in overeenstemming met de afspraken in het Bestuursakkoord.  
Daarbij zal worden bekeken of de samenwerking op dezelfde wijze wordt voortgezet. De uitkomst 
van deze evaluatie kan leiden tot eventuele aanpassing of verlenging van de overeenkomst.  
 
Provinciearchivaris 
Voor het beheer van de provinciale archiefbewaarplaats hebben GS een provinciearchivaris 
benoemd voor de periode 2013-2015. Deze heeft tevens toezicht op het beheer van de niet 
overgebrachte provinciale archiefbescheiden waarvoor de secretaris verantwoordelijk is. De 
provinciearchivaris legt rechtstreeks verantwoording af aan GS en werkt onder hun bevelen, volgens 
de door PS vastgestelde provinciale archiefverordening.  
Omdat de voormalig provinciaal archiefinspecteur, eenheid BO&T, voor de periode 2013-2015 
tevens tot provincie archivaris is benoemd kon dit budgettair neutraal gebeuren.  
In de komende bestuursperiode zal een bevestiging van de benoeming van een provinciearchivaris 
met het daarbij behorende budget en de organisatorische inbedding aan de orde moeten komen.  
Bij de evaluatie van voornoemde samenwerking met het BHIC zal ook de invulling van de functie van 
provinciearchivaris per 2016 worden meegenomen. 
 
 


