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Nu de verkiezingen achter de rug zijn, breekt een nieuwe 
bestuursperiode aan. De coalitievorming is de eerste stap op weg 
naar deze nieuwe bestuursperiode. Met dit overdrachtsdossier 
willen wij namens de organisatie aan de nieuw gekozen leden 
van Provinciale Staten een handreiking meegeven voor de 
coalitievorming en bouwstenen voor de ontwikkeling van een 
nieuw bestuursakkoord. 

Dit overdrachtsdossier bevat een schets van wat de organisatie 
ziet als de provinciale opgaven van vandaag en morgen. 
Dit zijn de vraagstukken waaraan wij samen met partners 
werken. Nieuwe ontwikkelingen vragen om het herijken en 
herordenen van de opgaven voor de provincie. Tegelijkertijd 
vraagt een aantal vraagstukken om bestuurlijke continuïteit. Het 
formuleren van nieuwe opgaven en de politieke inkleuring van 
de provinciale vraagstukken is aan u. Dit overdrachtsdossier 
gaat in op onderwerpen die wij relevant achten voor de periode 
tussen verkiezingen en vorming van het nieuwe College van 
Gedeputeerde Staten. Wij denken dat het u kan helpen tijdens de 
onderhandelingsperiode keuzes te maken. 

De provinciale opgaven zijn te plaatsen in een bredere 
beschouwing van maatschappelijke vraagstukken, trends en  
cijfers. Daarvoor verwijzen wij u naar de ‘Expeditiegids  
Brabant’ (juni 2018) van BrabantAdvies en de 
Duurzaamheidsbalans 2018 van Telos. 

Het vorige College van Gedeputeerde Staten heeft zich 
ingespannen u een volledig en transparant overzicht te bieden 
van de financiële stand van zaken, en daarmee van de 
beschikbare ruimte om uw eigen keuzes te maken en uw eigen 
ambities te realiseren. Dit overzicht treft u aan in het financieel 
Voorjaarsbericht dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten 
heeft aangeboden. 

Wij zijn u graag van dienst als u meer informatie wenst.

Namens het directieteam,

Marcel van Bijnen

’s-Hertogenbosch, maart 2019

VOORWOORD
Het document bestaat uit een 
hoofddocument (pag 1 t/m 32)  
en bijlagen (pag 33 t/m 59).  
Separaat zijn factsheets (met 
achtergrondinformatie) beschikbaar.

https://www.brabantadvies.com/wp-content/uploads/2018/06/5607_Expeditiegids_Digitaal-1.pdf
https://www.brabantadvies.com/wp-content/uploads/2018/06/5607_Expeditiegids_Digitaal-1.pdf
http://www.telos.nl/Publicaties/PublicatiesRapporten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1291605&ids=V5FQuHomTYI%3d&forcedownload=false 
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Hoe ver sommige ontwikkelingen ook van de Brabander lijken 
af te staan: direct of indirect hebben ze invloed op de toekomst 
van Brabant. In dit complexe speelveld kan de provincie een 
betekenisvolle rol vervullen. Soms is die rol cruciaal, soms relatief 
bescheiden. Kenmerkend voor de betekenis en toegevoegde 
waarde van de provincie bij grote maatschappelijke opgaven, 
is dat zij samenhang kan aanbrengen in de aanpak van de 
uiteenlopende opgaven en zo synergie mogelijk kan maken.

De maatschappelijke opgaven van Brabant
De grote maatschappelijke vraagstukken in ogenschouw 
nemend, zien we dat ook in Brabant aanpassing aan de 
klimaatveranderingen en de energietransitie twee belangrijke 
opgaven zijn. Hoe passen we de gevolgen van het veranderende 
klimaat in onze leefomgeving in? Hoe reduceren we de CO2-
uitstoot aanzienlijk? De kwaliteit van onze omgeving zal mede 
afhangen van de antwoorden op die vragen. Het is de zorg 
en verantwoordelijkheid van de provincie dat onze omgeving 
gezond en veilig is. Eén van de opgaven daarbij zit in de 
kringlooplandbouw. Deze beïnvloedt zowel de ruimtelijke kwaliteit 
van het Brabantse buitengebied als onze klimaatopgave.

Als het om een veilig Brabant gaat, hebben we een opgave op 
het gebied van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. 
Ondermijning is in Brabant een aantoonbaar probleem en 
een potentieel risico voor de democratische rechtsstaat. 
Kwaadwillenden maken soms misbruik van leegstand die ontstaat 
door beëindiging van boerenbedrijven. Indirect leidt leegstand 
zo tot ondermijning. Tegelijk biedt leegstand, met name in het 
stedelijke gebied, kansen om de kwaliteiten van Brabant te 
stimuleren en te ontwikkelen, bijvoorbeeld door grootschalige 
stedelijke transformaties. 

In lijn met internationale ontwikkelingen kent Brabant een 
toenemende verstedelijking. Daarmee gepaard gaan vraagstukken 
op het gebied van woningbouw, verduurzaming, (binnen)
stedelijke transformaties en mobiliteit. Onze steden zijn motoren 
van de economie. Daar komen de Brabantse traditie van 
‘maken’, onze innovatiekracht en onze kennisinfrastructuur 
samen. In de randgemeenten en in de dorpen bevinden zich 
veel innovatieve MKB-bedrijven. Juist dit fijnmazige netwerk van 
toeleveranciers maakt onze maakindustrie sterk. Brabant als 
topkennis- en innovatieregio wordt gevoed door de ligging in de 

We leven in een tijdperk van verandering. De maatschappelijke opgaven van deze tijd zijn zo nauw 
met elkaar verbonden dat ze niet meer los van elkaar kunnen worden benaderd. Transities op het 
gebied van energie, economie, arbeid, mobiliteit, landbouw en digitalisering en een ontwikkeling 
als klimaatverandering zijn onontkoombaar. De consequenties ervan grijpen op elkaar in en worden 
steeds tastbaarder, ook in de Brabantse samenleving. Tegelijkertijd veranderen de internationale 
geopolitieke verhoudingen, nieuwe economische machten treden naar voren en we zien een toenemend 
protectionisme. Economen hebben twijfels over het doorzetten van de economische groei in de eurozone. 

1.  VERANDERING VAN TIJDPERK   
HAALT DE KRACHT VAN BRABANT NAAR BOVEN
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Eurodeltametropool en het mozaïek van steden en dorpen daarin. 
Tegelijkertijd heeft verstedelijking gevolgen voor het landelijke 
gebied. En één van de opgaven van de provincie is om ons 
platteland vitaal en veilig te houden.

Onze economie is internationaal georiënteerd en daarmee 
afhankelijk van mondiale ontwikkelingen. Elke regio, zowel 
in binnen- als buitenland, probeert het voor bedrijven zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken zich daar te vestigen. De 
concurrentie neemt dus toe. Een aantrekkelijk woon- en 
werkklimaat, goede infrastructuur en aanwezigheid van kennis 
en talent zijn belangrijke randvoorwaarden voor bedrijven om 
zich in Brabant te vestigen of er te blijven. Onze ambitie een 
topkennis- en innovatieregio te zijn, staat op basis van deze 
randvoorwaarden onder druk. Tegelijk liggen er mooie kansen 
om de Brabantse innovatiekracht en ecosystemen in te zetten voor 
de transities en om onze economie circulair te maken. Dit biedt 
perspectief op nieuwe werkgelegenheid, kennisontwikkeling en 
exportmogelijkheden.

Achter de hierboven benoemde grote maatschappelijke opgaven 
zit de zorg voor de leefbaarheid van onze samenleving. Een 
groeiende tweedeling dreigt tussen Brabanders die mee kunnen 
komen en degenen die dat niet of in mindere mate kunnen. Om 
alle Brabanders te laten delen in de goede kwaliteit van leven in 
Brabant, creëren we maatschappelijke veerkracht en bevorderen 
we onderlinge verbondenheid. Door die strategie kunnen we 
de kracht van de Brabantse samenleving effectiever inzetten, de 
maatschappelijke opgaven sneller uitvoeren en daar draagvlak 
voor creëren.

Veerkracht en verbindend vermogen 
Wij zijn positief over het vermogen van Brabant om de 
maatschappelijke opgaven op te pakken. Brabant kent een 
cultuur van krachtig en ondernemend inspelen op economische 
veranderingen. Van bedreigingen maken we kansen. Denk aan 
Zuidoost-Brabant in de jaren ’90, met de inkrimping van Philips 
en het faillissement van DAF. Nu staat daar een sterk Brainport. 
Denk ook aan de, recentere, totstandkoming van Pivot Park naar 
aanleiding van de ontwikkelingen rond MSD in Oss. Veerkracht en 
verbindend vermogen zijn sleutelbegrippen in de ontwikkeling van 
Brabant. 

Besturen in partnerschap
Behalve door zijn ruimtelijke-economische structuur kenmerkt 
Brabant zich door ‘besturen in partnerschap’. We combineren 
saamhorigheid met korte lijnen. Door samenwerking en door 
gebruik te maken van elkaars krachten realiseren we samen met 
onze partners het beste voor Brabant. De samenwerking van 
de vijf grote Brabantse steden en de provincie in Brabantstad is 
hiervan een krachtig voorbeeld. Besturen in partnerschap maakt 
gebiedsgerichte aanpak kansrijk: kansen worden verzilverd 
door het ontdekken en ontwikkelen van gedeelde waarden en 
belangen. De kracht van de Brabanders en de Brabantse identiteit 
zijn daarbij van grote waarde. Brabant kent bovendien een 
rijk en actief verenigingsleven. Brabanders herkennen zich in 
diepgewortelde waarden die ten grondslag liggen aan moderne 
vormen van coöperatief handelen. 
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Innovatief vermogen: digitale transformatie en verduurzaming als 
drijvende krachten 
Brabant is met zijn maak- en hightechbedrijven een topkennis- 
en innovatieregio. Daar ligt een opdracht voor de Brabantse 
overheden. Wij zien investeren in het innovatief vermogen van 
de provincie als een noodzaak. Alleen door innovatie kunnen we 
effectief inspelen op veranderingen. Digitalisering & dataficering 
(het benutten van grote hoeveelheden data voor slimmer beleid 
en efficiëntere uitvoering) en verduurzaming1 zijn belangrijke 
drijvende krachten voor verandering. Traditionele en sectorale 
aanpakken lijken vaak niet meer toereikend. De opgaven vragen 
om een samenhangend handelingsperspectief en scherpe keuzes. 
Deze zullen gevolgen hebben voor de ruimtelijke inrichting van 
onze provincie en de Brabantse samenleving. 

Provincie kan cruciale rol nemen in de governance van transities
Transities spelen op alle schaalniveaus, ze zijn voelbaar bij 
inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en overheden. 
Tegelijk zit niemand echt aan het stuur: governance en organisatie 
van transities zullen gaandeweg vorm krijgen. De provincie heeft 
als middenbestuur wel de verantwoordelijkheid en mogelijkheden 
om bij transities een cruciale (regie)rol te vervullen. Zij kan met 
haar uitgestrekte netwerk Europa en het rijk aan de ene kant en de 
regio, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen aan de andere 
kant met elkaar verbinden.  

De kracht van Brabant
Wij zijn optimistisch en hebben groot vertrouwen in het vermogen 
van de provincie – zowel de politiek, het bestuur als de organisatie 
– om door de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven de 
kracht van Brabant te versterken. Daarbij speelt de provincie een 
veelzijdige rol: ze geeft richting en inspireert, mobiliseert partners 
en zet kennis, netwerken en middelen in om ontwikkelingen 
mogelijk te maken en als provincie zelf waar te maken. 

“BRABANDERS  
VINDEN DAT HET IN 
BRABANT GOED GAAT MET  
DE WERKGELEGENHEID, 
ONDERZOEK & 
TECHNOLOGIE EN 
ONDERWIJS.”

1  Voor verdiepende informatie kan de ‘Ambtelijke verkenning 
Duurzaamheid, provincie Noord-Brabant’ via de mail 
opgevraagd worden bij sknol@brabant.nl

mailto:sknol%40brabant.nl?subject=Opvraag%3A%20Ambtelijke%20verkenning%20Duurzaamheid%2C%20provincie%20Noord-Brabant
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“BRABANDERS ZIEN IN 
BRABANT DE BELANGRIJKSTE 
UITDAGINGEN IN DE 
GEZONDHEIDSZORG, 
VEILIGHEID OP STRAAT, HET 
MILIEU EN MOBILITEIT. ”

Brabant kent een cultuur van krachtig en ondernemend inspelen op economische veranderingen. Van 
bedreigingen maken we kansen. Wij rekenen erop dat deze kracht van Brabant naar boven komt bij 
de veranderingen en opgaven die ons te wachten staan. Hierbij kan de provincie haar meerwaarde 
tonen. We beschrijven hier wat die Brabantse opgaven zijn. Deze schets sluit aan op de onlangs door 
Provinciale Staten vastgestelde Brabantse Omgevingsvisie.

2.  KANSEN VOOR MEERWAARDE  
IN DE BRABANTSE OPGAVEN

2.1  Gezonde en veilige 
leefomgeving

 pagina 10

2.2  Energietransitie
 pagina 12

2.3  Klimaatproof
 pagina 14

2.4  Duurzame verstedelijking/
vitaal platteland en mobiliteit

 pagina 16

2.5  Concurrerende en duurzame 
economie

 pagina 18

2.6  Leefbaarheid
 pagina 20

2.7 Aanvullende aandachtspunten
 pagina 22

https://www.omgevingswetinbrabant.nl/media/1519/brabantse-omgevingsvisie.pdf
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BELANGRIJKSTE 
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

“38% VAN DE BRABANDERS 
HEEFT VERTROUWEN IN DE 
OVERGANG VAN BRABANT 
NAAR EEN DUURZAME 
LANDBOUW.”

2.1 GEZONDE & VEILIGE LEEFOMGEVING,  
INCLUSIEF EEN GOEDE OMGEVINGSKWALITEIT2.1  Gezonde en veilige 

leefomgeving
 pagina 10

2.2  Energietransitie
 pagina 12

2.3  Klimaatproof
 pagina 14

2.4  Duurzame verstedelijking/
vitaal platteland en mobiliteit

 pagina 16

2.5  Concurrerende en duurzame 
economie

 pagina 18

2.6  Leefbaarheid
 pagina 20

2.7 Aanvullende aandachtspunten
 pagina 22

2. KANSEN VOOR MEERWAARDE IN DE BRABANTSE OPGAVEN

ECOSYSTEEM  
ONDER DRUK
Aandacht voor verbeteren kwaliteit 
bodem, water, lucht, landschap, 
natuur en biodiversiteit

KWALITEIT 
LEEFOMGEVING 
CENTRAAL
De leefomgeving zodanig inrichten 
dat deze ten goede komt aan de 
gezondheid van onze inwoners

ONDERMIJNING  
NEEMT TOE
Versterken weerbaarheid 
door aanpak ondermijning en 
georganiseerde criminaliteit
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KANSEN EN UITDAGINGEN
Wij adviseren u bij het opstellen van het 
bestuursakkoord een besluit te nemen over de 
volgende kansen en uitdagingen:

•  Verbetering van de kwaliteit van lucht en water 
(samen met het rijk en andere partners). Zo zijn 
inspanningen nodig om de waterkwaliteit op orde te 
brengen door de hoeveelheid nitraat en fosfaat terug 
te brengen. Hetzelfde geldt voor stoffen als hormonen, 
medicijnresten, microplastics en overige stoffen 
(bijvoorbeeld GenX en pyrazol); 

•  Realisatie van NatuurNetwerk Nederland en 
maatregelen om de biodiversiteit te verbeteren;  

•   Verduurzaming van de landbouw voor het realiseren 
van een veilige en gezonde leefomgeving.  
Hiervoor kan onder meer worden ingezet op 
kringlooplandbouw en ketenaanpak (zoals afspraken 
over betere productieomstandigheden); 

•  Ontwikkeling van een landbouw- en voedselsysteem 
dat beter in evenwicht is met het natuurlijk water- en 
bodemsysteem en dat bijdraagt aan biodiversiteit op het 
boerenland;  

•  Aandacht voor afname melkveehouderij en opkomst 
intensieve teelten; 

•  Aanpak van ondermijning en georganiseerde 
criminaliteit (weerbare overheid). 

Een veilige en gezonde leefomgeving, met een goede 
omgevingskwaliteit, vormt de basis voor een beter Brabant voor 
mensen om in te wonen, leven en werken. De Omgevingsvisie 
biedt uitgangspunten om in te spelen op kansen en bedreigingen 
voor de leefomgeving. Daarnaast kent Brabant een opgave als 
het gaat om een weerbare overheid. Dat heeft te maken met 
ondermijning en georganiseerde criminaliteit.

“EÉN VAN DE MILIEUFACTOREN 
DIE BIJDRAAGT AAN DE 
ZIEKTELAST VAN BRABANDERS IS 
LUCHTVERONTREINIGING. BIJNA 
DE HELFT VAN DE BRABANDERS 
MAAKT ZICH ZORGEN OVER DE 
LUCHTKWALITEIT IN DE EIGEN 
LEEFOMGEVING (46%).”

In de factsheets ‘Verbindend Water’ , 
‘Vitale Natuur’ , ‘Milieu & 
Gezondheid’ , ‘Agrofood’  en 
‘Weerbare Overheid’  is meer 
gedetailleerde informatie opgenomen 
over deze opgaven.

2.1  Gezonde en veilige 
leefomgeving

 pagina 10
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2.4  Duurzame verstedelijking/
vitaal platteland en mobiliteit

 pagina 16

2.5  Concurrerende en duurzame 
economie

 pagina 18

2.6  Leefbaarheid
 pagina 20

2.7 Aanvullende aandachtspunten
 pagina 22

https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet6.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet7.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet8.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet8.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet11.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet17.pdf
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BELANGRIJKSTE 
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

“45% VAN DE BRABANDERS HEEFT ER 
VERTROUWEN IN DAT WE IN DE TOEKOMST 
VOLDOENDE KUNNEN BESPAREN OP 
ENERGIEVERBRUIK.”
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2. KANSEN VOOR MEERWAARDE IN DE BRABANTSE OPGAVEN

TRANSITIE NAAR 
HERNIEUWBARE 
ENERGIEBRONNEN 
Verkleinen afhankelijkheid van 
fossiele bronnen 

CIRCULAIRE ECONOMIE 
ONTWIKKELT GESTAAG
Inzetten op vermindering van de 
emissies van broeikasgassen

ENERGIESYSTEEM  
IN VERANDERING
Wind wordt de belangrijkste 
producent van elektriciteit
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KANSEN EN UITDAGINGEN
Wij adviseren u bij het opstellen van het bestuursakkoord op basis van de Energieagenda 2019– 2030  
een besluit te nemen over de volgende kansen en uitdagingen:

•  Invulling en uitvoering van de Energieagenda 2019- 
2030. Op 14 december 2018 heeft Provinciale Staten de 
Energieagenda 2019-2030 vastgesteld. Duurzame energie 
in Brabant is een gedeelde opgave van provincie en 
partners. De Energieagenda beschrijft de (mogelijke) rollen 
van de verschillende partijen bij de energietransitie. Zij 
stippelt vijf ‘transitiepaden’ uit, met bijbehorende keuzes om 
een bijdrage te leveren aan internationale afspraken en om 
Brabantse ambities te realiseren. De provincie heeft hierbij, 
door de betrokkenheid van meerdere partijen, afwisselend 
een regisserende of verbindende rol;

•  Participatie in en regie op de Regionale Energie  
Strategieën. Afspraken uit het Klimaatakkoord  
worden bottom up uitgewerkt in Regionale Energie 
Strategieën (RES-en). In de vier Brabantse regio’s  
(West-Brabant, Hart van Brabant, Agrifood Capital, en 
Metropool Regio Eindhoven) gaan overheden en hun 

partners in gesprek met inwoners. Gezamenlijk moeten zij 
tot de beste keuzes komen over duurzame elektriciteit en de 
verduurzaming van gebouwde omgeving. In de afwegingen 
spelen ook andere maatschappelijke opgaven mee, zoals 
natuur- en economische ontwikkeling, mobiliteit en sociale 
rechtvaardigheid (betaalbaarheid). De rol van de provincie 
beperkt zich niet tot participatie in de regio. De provincie 
treedt ook op als regisseur bij bovenregionale vraagstukken. 
We zien kansen op het gebied van mobiliteit en industrie, 
en in een samenhangende aanpak. Regie op de RES-en 
geeft de provincie ook de gelegenheid de samenleving te 
mobiliseren voor de energietransitie;

•  (Internationaal) koploperschap. De energietransitie biedt 
kansen voor het bedrijfsleven om een leidende rol te nemen. 
De provincie zal de innovatieve kracht van Brabant waar 
mogelijk stimuleren. 

Klimaatverandering heeft grote impact op de Brabantse 
leefomgeving en die impact zal de komende decennia toenemen. 
Een (wereldwijde) transitie van fossiele naar hernieuwbare 
energiebronnen kan voorkomen dat het klimaat verder verandert. 
In de Energieagenda 2019–2030 heeft de provincie uitgestippeld 
hoe Brabant samen met partners zijn bijdrage kan leveren aan 
de energietransitie. Dit gebeurt langs vijf transitiepaden, te 
weten: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit en 
landbouw.

In de factsheets ‘Energietransitie 
& Circulaire Economie’  en 
‘Agrofood’  is meer gedetailleerde 
informatie opgenomen over deze 
opgaven.
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https://www.brabant.nl/download?col=bestact&qvi=1015303
https://www.west-brabant.eu/
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/
https://www.agrifoodcapital.nl/nl/over-noordoost-brabant/
https://metropoolregioeindhoven.nl/
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet10.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet10.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet11.pdf
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BELANGRIJKSTE 
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

“58% VAN DE BRABANDERS 
MAAKT ZICH ZORGEN OVER 
HET KLIMAAT.”
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KANSEN EN UITDAGINGEN
Wij adviseren u bij het opstellen van het 
bestuursakkoord een besluit te nemen over de 
volgende kansen en uitdagingen:

•  Een vitale bodem. Belangrijke randvoorwaarde voor 
klimaatadaptatie is een vitale bodem. Die vitale bodem 
kunnen we bereiken door herstel en duurzaam gebruik 
van de bodem. We adviseren meer focus in deze 
opgave aan te brengen. Dit zal ook positieve gevolgen 
hebben voor de duurzame landbouw, natuur en een 
gezonde, veilige leefomgeving; 

•  Klimaatproof landelijk gebied. Een klimaatproof 
ingericht landelijk gebied is onder meer voorbereid 
op hoge waterstanden. Dit vraagt bijvoorbeeld 
om investeringen in robuuste beeklandschappen 
en dijkverhoging en rivierverruiming in 
rivierenlandschappen; 

•   Klimaatadaptief, energiearm of energieneutraal 
landbouw- en voedselsysteem. Dit kan worden bereikt 
door bijvoorbeeld meer plantaardige (in plaats van 
dierlijke) eiwitconsumptie en door de productie van 
energie en warmte door de landbouw.  

Het klimaat verandert. Ook in Brabant wordt het warmer én 
droger én natter en krijgen we vaker te maken met extreem 
weer. Dat raakt onze gezondheid, veiligheid, leefbaarheid, 
voedselvoorziening, natuur en economie. Daarom trachten we aan 
de ene kant de klimaatverandering te beperken (klimaatmitigatie), 
door bij te dragen aan de energietransitie en de circulaire 
economie. Aan de andere kant willen we de gevolgen ervan 
zo goed mogelijk opvangen (klimaatadaptatie) door Brabant 
klimaatbestendig in te richten.

In de factsheets ‘Verbindend Water’ ,  
‘Milieu & Gezondheid’ , 
‘Energietransitie & Circulaire  
Economie’  en ‘Agrofood’  
is meer gedetailleerde informatie 
opgenomen over deze opgaven.
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BELANGRIJKSTE 
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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KANSEN EN UITDAGINGEN
Wij adviseren u bij het opstellen van het 
bestuursakkoord een besluit te nemen over de 
volgende kansen en uitdagingen:

•  Invulling adaptieve agenda gedeelde mobiliteit (samen 
met partners). Op 14 december 2018 heeft Provinciale 
Staten de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ 
vastgesteld. Daarin heeft zij de kaders gesteld voor de 
ontwikkeling van gedeelde mobiliteit. Deze visie loopt 
tot 2030. Met de vaststelling van de visie is tevens 
opdracht gegeven aan Gedeputeerde Staten voor de 
uitwerking ervan in een adaptieve agenda;

•  Verbetering bereikbaarheid door versnellen en 
opschalen slimme mobiliteitstoepassingen en kwalitatief 
goede infrastructuur. Een goede verbinding tussen stad 
en platteland vraagt om slimme mobiliteitsoplossingen 
en toekomstbestendige keuzes in ruimtegebruik. In dit 
verband is de proefcasus Eindhoven Airport in oktober 
2018 gestart. Doel daarvan is een betere balans tussen 
economische groei en kwaliteit van de leefomgeving; 

•   Binnenstedelijke transformatie rond wonen, werken, 
erfgoed en leegstand. Meer nadruk komt te liggen 
op versterking en betere benutting van de bestaande 
gebouwde omgeving; 

•  Nieuwe kansen bij leegstand op het platteland. 
De provincie kan samen met gemeenten boeren 
ondersteunen bij de keuze voor een andere toekomst 
en waarbij agrarische gebouwen een andere functie 
krijgen. 

De bevolkingsgroei en de economische activiteiten in Brabant 
concentreren zich meer en meer in de vier grote stedelijke regio’s 
(rond Eindhoven/Helmond, Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch). 
Dit leidt onder meer tot druk op de woningmarkt (wachttijden 
voor huur- en koopwoningen, hogere woningprijzen) en meer 
vervoersbewegingen (toename van files, toenemende drukte in 
het openbaar vervoer). Deze ontwikkelingen gaan samen met 
de groeiende noodzaak mobiliteit te verduurzamen en de ruimte 
klimaatbestendig in te richten. Dit biedt kansen op het gebied van 
klimaat en energie, circulaire economie, gezondheid en leefbaarheid. 

Veilige, slimme en duurzame mobiliteit voor inwoners, 
bedrijven en bezoekers van Brabant vraagt om de aanpak van 
infrastructurele knelpunten (weg en spoor), het beter benutten 
van de bestaande infrastructuur, het mogelijk maken van nieuwe 
slimme mobiliteitsoplossingen en het stimuleren van het gebruik 
van verschillende vormen van vervoer (fiets, openbaar vervoer, 
deelsystemen, elektrisch vervoer e.d.).

“BIJNA DE HELFT VAN DE BRABANDERS 
GELOOFT IN VERNIEUWENDE  
DUURZAME VERKEERSOPLOSSINGEN OM 
DOORSTROMING TE GARANDEREN (ANDERS 
DAN MEER ASFALT EN KLASSIEK OPENBAAR 
VERVOER).”

In de factsheets ‘Duurzame verstedelijking’ , ‘Mobiliteit 
& Infrastructuur’  en ‘Vitale natuur & Waardevolle 
landschappen’  is meer gedetailleerde informatie 
opgenomen over deze opgave.
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Terug naar inhoudsopgave

BELANGRIJKSTE 
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

“BRABANDERS HEBBEN VERTROUWEN IN 
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ECONOMIE.”
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KANSEN EN UITDAGINGEN
Wij adviseren u bij het opstellen van het 
bestuursakkoord een besluit te nemen over de 
volgende kansen en uitdagingen:

•  Nieuwe bronnen van innovatief vermogen. Doordat 
de arbeidsproductiviteit daalt en de beroepsbevolking 
afneemt, heeft de Brabantse economie behoefte aan 
nieuwe stimulansen. Robotisering en digitalisering/
dataficatie spelen in de economische ontwikkelingen 
een belangrijke rol en verdienen het te worden 
aangejaagd;  

•  Versterking van de kracht van de economische clusters, 
voor een concurrerend, veerkrachtig en adaptief 
economisch systeem;  

•   Verduurzaming van de economie. De provincie kan 
het gebruik van duurzame energie en hergebruik 
stimuleren. Voorin de ketens kan materiaalgebruik 
worden voorkomen of beperkt. Brabant heeft de kennis 
en de bedrijven in huis om die slag succesvol te maken. 
De uitdaging voor de provincie is dit potentieel te 
ontginnen; 

•  Innovatieve economie als motor voor maatschappelijke 
transities. Het mes snijdt hier aan twee kanten: door 
innovatie aan te jagen en te faciliteren dragen we 
bij aan de oplossing van maatschappelijke opgaven. 
Tegelijkertijd ontstaan uit de oplossing van de 
maatschappelijke opgaven de (internationale) markten 
van morgen. Op die manier versterken we dus ook onze 
economische positie en concurrentiekracht en daarmee 
onze welvaart.

Een opgave van de provincie is om een robuuste, gezonde 
regionale economie te stimuleren. De Brabantse economie 
kenmerkt zich door sterke ecosystemen op het gebied van high 
tech & materialen, agro & food, smart maintenance, life sciene & 
health en in toenemende mate biobased & circulaire economie. 
Bedrijven en kennisinstellingen uit deze ecosystemen kunnen 
een bijdrage leveren aan één of meer van de maatschappelijke 
opgaven, zoals koolstofarme energiesystemen, circulaire 
economie, verduurzaming van de agrofoodsector, gezond ouder 
worden, slimme mobiliteit, digitalisering en ‘smart industry’. 

De provincie ondersteunt de ontwikkeling van ecosystemen en 
sterke economische clusters daarbinnen. Dat doet zij onder meer 
door te investeren in fysieke infrastructuur, valorisatieprogramma’s, 
arbeidsmarktbeleid en talentontwikkeling, kennisontwikkeling van 
het (innovatieve) MKB en ontsluiting van buitenlandse markten. 
Ook werkt de provincie daarvoor samen met, en lobbyt ze bij het 
rijk en de EU. De innovatieve economische kracht van Brabant ligt 
in de verbinding en samenwerking binnen deze ecosystemen en 
clusters.

Voorbeelden van deze clusters zijn Brainport Industries 
Campus, Pivot Park en de Automotive Campus. Arbeidsmarkt, 
talentontwikkeling, vestigingsklimaat en internationalisering vragen 
blijvend onze aandacht.

In de factsheets ‘Economische innovatie’  en  
‘Generiek Economisch Beleid’ , de bouwstenennotitie 
‘Economie & Internationalisering’  en de bouwstenennotitie 
‘Circulaire Economie 2019–2028’  is meer gedetailleerde 
informatie opgenomen over deze opgave. 

2.1  Gezonde en veilige 
leefomgeving

 pagina 10

2.2  Energietransitie
 pagina 12

2.3  Klimaatproof
 pagina 14

2.4  Duurzame verstedelijking/
vitaal platteland en mobiliteit

 pagina 16

2.5  Concurrerende en duurzame 
economie

 pagina 18

2.6  Leefbaarheid
 pagina 20

2.7 Aanvullende aandachtspunten
 pagina 22

https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet1.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet2.pdf
https://www.brabant.nl/-/media/745b78e907124de29bf1aa74b8340aad.pdf
https://www.brabant.nl/-/media/745b78e907124de29bf1aa74b8340aad.pdf
https://www.brabant.nl/-/media/8d4e640318f94405b9d73a78d848119e.pdf
https://www.brabant.nl/-/media/8d4e640318f94405b9d73a78d848119e.pdf


20

Terug naar inhoudsopgave

BELANGRIJKSTE 
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

“GEZONDHEIDSZORG STAAT MET STIP 
OP 1 BIJ BRABANDERS ALS HET GAAT 
OM BELANGRIJKE UITDAGINGEN VOOR 
BRABANT.”
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KANSEN EN UITDAGINGEN
Wij adviseren u bij het opstellen van het 
bestuursakkoord een besluit te nemen over de 
volgende kansen en uitdagingen:

•  Versterking van maatschappelijke initiatieven bij alle 
provinciale opgaven (onder andere Sterk Brabant, 
ErfgoedLab Brabant);

•  Aandacht voor draagvlak en draagkracht van alle 
Brabanders bij de transitieopgaven; 

•   Vermaatschappelijking van erfgoed. Dat betekent 
dat de provincie erfgoed inzet ten dienste van de 
maatschappij, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de 
belevingswereld van jongeren, oog te hebben voor 
digitaliseren, interactief te communiceren, en door de 
creatieve sector te betrekken bij verbeelding, etc.;

•  Cultuur, erfgoed en sport behalve als intrinsiek 
waardevol ook zien als middel om andere 
transitieopgaven te ondersteunen.

We zien steeds vaker dat inwoners en ondernemers zelf 
oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. 
Hun initiatieven dragen bij aan het realiseren van brede 
maatschappelijke impact (economisch, ecologisch en sociaal). 
Tegelijkertijd staat tweedeling of uitsluiting in de samenleving een 
duurzame ontwikkeling van Brabant in de weg. Wanneer mensen 
achterblijven op het gebied van digitalisering, arbeid en inkomen, 
sport of cultuurdeelname kunnen ze niet altijd goed meedoen in de 
samenleving. 

Een gezonde samenleving kent een evenwicht tussen het nieuwe en 
het vertrouwde. Een herkenbare leefomgeving speelt daarbij een 
belangrijke rol. Monumenten, landschappen, musea en historische 
gebouwen zijn bakens in een veranderende omgeving en laten 
zien waar we vandaan komen, wat ons heden is en hoe we ons 
ontwikkelen. Erfgoed en cultuur zijn een verbindende kracht in 
onze samenleving.

“DAARBIJ GEEFT BIJNA TWEE DERDE 
VAN DE BRABANDERS AAN ER 
VERTROUWEN IN TE HEBBEN DAT 
ZIJ IN DE HUIDIGE SAMENLEVING 
GEZOND OUD KUNNEN WORDEN.”

In de factsheets ‘Sociale Veerkracht’ ,  
‘Cultuur’ , ‘Cultureel Erfgoed’   
en ‘Sport’  is meer gedetailleerde 
informatie opgenomen over deze 
opgaven.
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In de duiding van weerstandvermogen en risico-
beheersing van de programmabegroting 2019–2023 
(pagina 121 e.v.) is een overzicht van de belangrijkste 
risico’s opgenomen. In aanvulling daarop zien wij 
een aantal aandachtspunten voor de komende 
bestuursperiode die mogelijk extra materiële en/of 
financiële inzet vragen:

•  Interprovinciaal Bestuurlijk Programma (IBP), De 
koepelorganisaties IPO, de VNG en Unie van Waterschappen 
hebben met het rijk afgesproken gezamenlijk een aantal grote 
maatschappelijke opgaven aan te pakken. Zij hebben die 
vastgelegd in het IBP. Dit is op 14 februari 2018 aangeboden 
aan het rijk. Het IBP biedt een basis voor een meerjarige 
programmatische nationale aanpak. Op dit moment werken de 
partijen aan de verdieping en uitwerking van de opgaven en de 
gezamenlijke ambities. Alle provincies, dus ook Brabant, zullen 
hiermee te maken krijgen.

•  Klimaatakkoord 
Het ontwerp van het Klimaatakkoord is klaar. Daarmee 
ligt er een omvangrijk en samenhangend pakket op tafel 
waarmee Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% 
kan terugdringen. De komende periode rekent het Planbureau 
voor de Leefomgeving de afspraken door en brengt het de 
consequenties voor alle partijen in beeld. De impact op onze 
provincie wordt daarmee ook helder.

•   Invoering Omgevingswet 
In 2021 dienen we als provincie in staat te zijn te beoordelen 
of plannen voldoen aan de Omgevingswet. Ook onze 
vergunningen moeten dan aan die wet voldoen. We zullen 
ook, zoals de wet beoogt, werken met meer bestuurlijke 
afwegingsruimte en participatie. Hiervoor ontwikkelen we 
instrumenten als verordeningen, programma’s, werkprocessen 
en digitalisering. De Omgevingsvisie, waarin de provincie heeft 
vastgelegd hoe zij zal werken volgens de uitgangspunten van de 
Omgevingswet, is gereed en bestuurlijk vastgesteld.  
 
De Omgevingsverordening zal vlak na de totstandkoming van de 
nieuwe Staten een hoofdrol gaan spelen in onze organisatie. De 
verordening stelt kaders voor alle gemeenten en waterschappen 
in onze provincie. Provinciale verordeningen zullen worden 
samengevoegd tot een nieuwe set van regels. Vanaf dat moment 
dienen vergunningverlening, handhaving en toezicht te voldoen 
aan de eisen die de Omgevingswet stelt. Op die manier kunnen 
vergunningen afgegeven blijven worden. Voor handhavers 
is dan duidelijk wat en hoe zij moeten handhaven. De 
Omgevingsverordening betekent een omslag in het provinciale 
werken. 
 
Welke ambities het rijk heeft voor de digitalisering die gepaard 
gaat met invoering van de Omgevingswet (DSO) en hoe 
deze zal worden gefinancierd, is vooralsnog onduidelijk. 
De mogelijke financiële impact voor de provincie is nog niet 
verwerkt in de meerjarenbegroting.
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•  Onzekerheid continuering huidige Provinciale Aanpak Stikstof 
Sinds de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS) op 1 juli 2015 worden nieuwe activiteiten en uitbreidingen 
van activiteiten met behulp van het PAS-systeem getoetst op hun 
stikstofeffecten. Indien nodig wordt een vergunning verleend op 
grond van de Wet natuurbescherming (Wnb).   
 
Naar aanleiding van beroepszaken zal de Raad van State 
naar verwachting in april/mei 2019 aankondigen dat het PAS-
systeem op punten aangepast moet worden. Afhankelijk van 
de omvang van de aanpassingen zal er mogelijk voor langere 
tijd geen PAS-systeem zijn voor vergunningverlening. Dit geldt 
voor alle sectoren en daarmee ook voor zo’n zestig provinciale 
projecten. Deze situatie kan direct of indirect invloed hebben op 
de economische ontwikkelingen in Brabant. Mogelijk zijn er ook 
consequenties voor andere (toekomstige) doelen van het bestuur. 
Ambtelijk worden de provinciale projecten gevolgd. Getracht 
wordt met maatregelen de risico’s zoveel mogelijk te beheersen.  
 
Gezien het bovenstaande is het borgen van het terugdringen 
van stikstof belangrijk. De provincie heeft hierop ingespeeld 
door wijziging van de Verordening natuurbescherming (8 juli 
2017). Op 1 januari 2020/2022 dienen verouderde stallen 
conform deze verordening aangepast te zijn. Voor toezicht 
en handhaving door de omgevingsdiensten is extra capaciteit 
nodig. 

•  Afronding POV (collectief Varkenshouderij) en ZLTO 
De POV en ZLTO hebben rechtszaken aangespannen inzake 
het besluit van Provinciale Staten over de ‘Versnelling Transitie 
Veehouderij’ (PS, 7 juli 2017). Deze rechtszaken lopen door 
in de nieuwe collegeperiode. POV en ZLTO vragen de rechter 
zich uit te spreken over de proportionaliteit, evenwichtigheid 
en daarmee rechtmatigheid van de besluiten. Wij menen 
dat het bestreden besluit proportioneel, evenwichtig en goed 
onderbouwd is. De uitspraak is aan de rechter.
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De werkwijze vatten we samen als ‘sterk samenspel’. Samenspel 
binnen de provincie, maar ook over organisatiegrenzen heen. In 
de eerste plaats is het, om als provincie effectief te opereren, nodig 
continu te investeren in de samenwerking tussen Provinciale Staten, 
Gedeputeerde Staten en de ambtelijk organisatie. Per opgave 
bekijken zij hoe ze, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, 

het responsief en verbindend vermogen van de provincie kunnen 
versterken. In de tweede plaats vergt effectief opereren als 
provincie structurele investeringen in het sociaal kapitaal (effectieve 
netwerken en persoonlijke kwaliteiten en competenties) van politici, 
bestuurders en ambtenaren.

De (bestuurlijke) context waarin het nieuwe provinciebestuur geformeerd wordt, is een andere dan 
vier jaar geleden. De samenleving verandert in veel opzichten en daarmee verandert ook de rol van 
de provincie. Inwoners, organisaties en bedrijven komen steeds vaker zelf met oplossingen en vragen 
om een meer responsieve rol van de overheid. Wij onderscheiden drie rollen van de provincie: richting 
geven, stimuleren van beweging en mogelijk maken/waarmaken. De rollen van de provincie vertalen 
we in een werkwijze.

3.  STERK SAMENSPEL 
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3.1  De unieke rol van  
de provincie

 pagina 26

3.2  Gebiedsgericht werken
 pagina 27

3.3  Richting geven via netwerken
 pagina 28

3.4  Samenspel met de inzet  
van externe middelen  
en financiële flexibiliteit

 pagina 29

3.5  Digitale transformatie
 pagina 31

3.6  Doorontwikkeling  
provinciale organisatie

 pagina 32



26

Terug naar inhoudsopgave

In de factsheet ‘Politiek-bestuurlijk 
samenspel’  is hierover meer 
gedetailleerde informatie opgenomen.
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3. STERK SAMENSPEL BIJ DE VERANDERENDE ROL VAN DE OVERHEID

3.1 DE UNIEKE ROL VAN DE PROVINCIE

Wij adviseren u ruimte te bieden voor vernieuwende 
werkwijzen en om de rol van de provincie duidelijk af 
te bakenen.

De provincie beschikt over een netwerk dat alle overheidslagen 
omvat. Daardoor kan zij verbindend werken. Dat geldt 
specifiek voor transities waarvoor regio’s zijn aangewezen om 
samen met partners keuzes te maken, zoals voor de regionale 
energiestrategieën. Daarnaast vraagt de inwoner steeds meer 
om helderheid van ‘de’ overheid: een openbaar bestuur dat 
functioneert als één overheid – door de klassieke opbouw heen 
van het huis van Thorbecke, die de openbaar bestuur indeelde 
in drie niveaus: rijk, provincies en gemeenten. Om dit te kunnen 
invullen, wordt meer gevraagd van de provincie qua responsief 
vermogen (verbinding maken), net als van het vermogen om te 
schakelen tussen zowel opgaven als overheidslagen. Voor de 
politiek-bestuurlijke context en voor het ambtelijk apparaat is 
daarom meer ruimte voor maatwerk, experimenten en flexibiliteit 
nodig. De veranderende maatschappij vraagt om vernieuwende 
werkwijzen en een scherpe rolneming.

https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet18.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet18.pdf
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3.2 GEBIEDSGERICHT WERKEN

Wij adviseren u gebiedsgericht werken te laten 
uitwerken als één van de vernieuwende werkwijzen  
in de nieuwe bestuursperiode.

De transities op het gebied van energie en klimaat, verstedelijking, 
mobiliteit en landbouw hebben gevolgen voor de inrichting van 
Brabant. De schaarse ruimte moet diverse functies dienen. Daarom 
zijn slimme combinaties nodig. Gebiedsgericht werken maakt 
dat betrokken partijen integrale afwegingen maken. Bij deze 
manier van werken staat het gezamenlijke, gedeelde belang van 
alle partijen in een gebied centraal. Het resultaat is een opgave 
waarvan de deelnemende partijen in het gebied zich mede-
eigenaar voelen. De provincie kan het gebiedsgericht werken 
stimuleren en mee richting geven.

3. STERK SAMENSPEL BIJ DE VERANDERENDE ROL VAN DE OVERHEID
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3.3 RICHTING GEVEN VIA NETWERKEN

Wij adviseren u door te gaan met investeren in 
netwerken en allianties en deelname waar mogelijk  
te versterken.

Bij tal van provinciale opgaven is sprake van meerdere partijen 
met een gedeeld belang. Zij maken deel uit van netwerken 
waarin ook de provincie participeert. We zijn er als provincie 
van overtuigd dat we Brabant de beste dienst bewijzen als we 
gezamenlijk met partners en stakeholders ambities formuleren en 
als we de inspanningen op elkaar afstemmen. Op provinciaal 
niveau gaat het bijvoorbeeld om Brabantstad (als provincie met de 
B5). Maar ook om samenwerking op interprovinciaal niveau (zoals 
via het IPO), op regionaal niveau (in triple helix verband, denk 
aan Brainport, Midpoint, Agrifood Capital, Regio West-Brabant) 
en (inter)nationaal niveau. Ontwikkeling van een gezamenlijke 
public affairs- en lobbyagenda maakt onderdeel uit van effectieve 
netwerken.  
 
Het is van belang de komende periode de zorgvuldig opgebouwde 
netwerken en posities te borgen en verder uit te bouwen. Ook 
is het belangrijk om als onderdeel van deze netwerken duidelijk 
te maken in welke rol de provincie participeert, én om een 
eenduidige agenda te voeren. Netwerken vormen de basis 
voor de ontwikkeling van allianties die gemeenschappelijke 
doelstellingen vertalen in resultaten. De partners participeren 
veelal ook financieel in de allianties, al dan niet via de Brabantse 
Ontwikkelmaatschappij (bijvoorbeeld Geothermie Brabant B.V.). 
Netwerksturing leidt tot allianties die op effectieve wijze complexe 
maatschappelijke opgaven tegemoet treden. 

 

3. STERK SAMENSPEL BIJ DE VERANDERENDE ROL VAN DE OVERHEID

http://www.brabantstad.nl/
http://www.brainport.nl/
http://www.midpointbrabant.nl/
http://www.agrifoodcapital.nl/
https://www.west-brabant.eu/
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3.4  SAMENSPEL MET DE INZET  
VAN EXTERNE MIDDELEN  
EN FINANCIËLE FLEXIBILITEIT

Door slimme financiering en bredere inzet van 
de immunisatieportefeuille kan de provincie, 
in samenwerking met andere overheden en 
maatschappelijke partners, goede maatschappelijke 
ontwikkelingen mogelijk maken en stimuleren. 

Wij adviseren u in uw begroting rekening te houden 
met de cofinancieringsmogelijkheden voor het 
aantrekken van Europese middelen. 

•   Slimme Financiering 
De ambities van Europa en Brabant laten steeds meer 
overeenkomsten zien. Daarvan kan Brabant profiteren door 
extra Europese middelen te genereren om provinciaal beleid 
te financieren. Voor de huidige Europese programmaperiode 
(2014–2020) is op de Brabantse begroting voor de 
cofinanciering van Europese middelen € 103 miljoen 
beschikbaar. Dit bedrag is voor circa de helft afkomstig 
uit de reguliere begroting en voor de andere helft uit de 
investeringsmiddelen. Voor de nieuwe programmaperiode 
2021-2027 is, naar huidige inzichten, een vergelijkbaar 
bedrag aan cofinanciering benodigd. Europese programma’s 
en fondsen bieden kansen die u kunt benutten voor het 
realiseren van uw ambities. Vanzelfsprekend vormen de 
provinciale doelen en het provinciaal beleid uitgangspunt voor 
deze matching. 

Wij adviseren u door te gaan met de verkenningen 
voor een bredere inzet van de middelen uit de 
immunisatieportefeuille voor de maatschappelijke 
opgaven in Brabant.  

•   Bredere inzet immunisatieportefeuille 
De afgelopen jaren is de provincie, binnen de door Provinciale 
Staten vastgestelde kaders, begonnen met het inzetten 
van middelen uit de immunisatieportefeuille voor relevante 
maatschappelijke opgaven. Voorbeelden van projecten waar 
dat is gebeurd zijn onder andere:

 • Erfpachtleningen Bewust Investeren;
 •  Financiering zonnepanelen voor particulieren  

in de MRE-regio;
 • Efteling;
 • Beekse Bergen.

3. STERK SAMENSPEL BIJ DE VERANDERENDE ROL VAN DE OVERHEID
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Eind 2018/begin 2019 zijn de mogelijkheden verkend 
om te komen tot een bredere inzet van middelen uit de 
immunisatieportefeuille, gericht op maatschappelijke opgaven  
in Brabant. Daarbij wordt gestreefd naar een reëel rendement en 
een laag risicoprofiel. De inzet zal waar mogelijk gecombineerd 
worden met middelen van InvestNL en/of de Europese 
Investeringsbank (EIB). InvestNL is een nationale ontwikkelings- en 
financieringsmaatschappij, die naar verwachting medio 2019 
formeel opgericht zal zijn. Het is een 100% staatsdeelneming;  
het rijk heeft InvestNL voorzien van een startkapitaal van  
€ 2,5 miljard. Middelen uit de immunisatieportefeuille kunnen, 
al dan niet gecombineerd met middelen van InvestNL en/of de 
EIB, worden ingezet op projectbasis of via op te richten fondsen. 
Voorwaarde voor de inzet van provinciale middelen is dat er 
Brabantse maatschappelijke doelen worden gerealiseerd. De 
verkenningen voor een bredere inzet van de middelen uit de 
immunisatieportefeuille zijn nog niet afgerond. 
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3.5 DIGITALE TRANSFORMATIE

Wij adviseren u te investeren in digitalisering en 
dataficering ten behoeve van een effectiever en 
efficiënter provinciaal beleid.

Digitale transformatie verwijst naar de informatietransitie die 
gaande is en zich de komende jaren verder zal voltrekken. 
Processen, ook primaire beleidsprocessen, zijn gebaat bij 
digitalisering. Digitalisering maakt innovatie mogelijk en leidt 
daarmee tot betere resultaten. We staan pas aan het begin 
van deze transformatie. Digitalisering en dataficering zijn de 
belangrijkste aspecten ervan.

Digitalisering maakt dataficering – het gebruik van grote 
hoeveelheden data – mogelijk. Het gebruik van data biedt kansen 
om voor de provincie. De mogelijkheden om zinvolle inzichten aan 
data te ontlenen nemen toe. Op deze inzichten kan de provincie 
beleid baseren. Bij iedere opgave waaraan we als provincie 
werken, is het daarom zinvol dat we ons afvragen of, en zo ja 
hoe, we data kunnen inzetten. Kunnen we data benutten om ons 
beleid of de uitvoering ervan effectiever en efficiënter te maken? 
Kunnen we er draagvlak mee vergroten, of de legitimiteit van ons 
beleid? 

Het openbaar maken van data door de provinciale overheid kan 
ook de verhouding tussen overheid, samenleving en marktpartijen 
veranderen. Zo kunnen marktpartijen op grond van data 
commerciële oplossingen ontwikkelen rond maatschappelijke 
vraagstukken. Data kunnen burgers mogelijkheden geven tot 
zelfsturing. Door stevig in te zetten op digitalisering en dataficering 
kan de provincie haar rol van aanjager in het opereren als één 
overheid kracht bijzetten en bestuurlijke innovatie mogelijk maken. 
Overigens moeten we daarbij ook niet naïef zijn over de risico’s, 
bijvoorbeeld rond privacy.

3. STERK SAMENSPEL BIJ DE VERANDERENDE ROL VAN DE OVERHEID
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3.6  DOORONTWIKKELING  
PROVINCIALE ORGANISATIE

Wij adviseren u om blijvend te investeren in de 
benodigde ontwikkeling van de organisatie,  
zodat wij de Brabantse opgaven kunnen realiseren. 

De afgelopen bestuursperiode heeft de provincie stevig 
geïnvesteerd in de noodzakelijke doorontwikkeling van de 
organisatie. De wereld om ons heen verandert snel. Dat vraagt van 
ons als provincie dat we veerkrachtig en oplossingsgericht zijn, en 
‘opgavegestuurd’ werken. We moeten onze kerntaken betrouwbaar 
uitvoeren en zorgvuldig zijn in onze bedrijfsvoering. Dat betekent 
dat onze procesbeheersing ijzersterk moet zijn. Daarmee stellen 
we eisen aan processen en systemen. Tegelijkertijd moeten we 
onze mensen vertrouwen geven en ruimte bieden om snel en 
proactief te kunnen handelen. 

Om de Brabantse opgaven te realiseren, is een goede match 
nodig tussen de rol die de provincie vervult en de kwaliteiten 
en competenties die daarbij passen. De ontwikkeling om 
tot een optimale match te komen in een opgavegestuurde 
netwerkorganisatie, hebben we in de vorige bestuursperiode in 
gang gezet. De komende periode willen we daarmee doorgaan. 
Dit impliceert een andere – intensievere – werkwijze. Samen met 
het continue streven om efficiënter te werken heeft dit tot gevolg 
dat de taakuitvoering onder druk is komen te staan. Als we kijken 
naar de huidige provinciale organisatie, constateren we dat van 
de medewerkers in de programma’s zo’n 80% ingezet wordt op de 
uitvoering van reguliere provinciale taken. 

In het verleden was de provincie sterk gericht op taakuitvoering. 
Sindsdien zijn we steeds meer een organisatie geworden die 
– samen met partners in het veld – ontwikkelingen in gang zet 
en vaak ook de regie neemt. We zijn ervan overtuigd dat we 
als organisatie meer toegevoegde waarde hebben als we de 
samenhangende maatschappelijke opgaven centraal stellen en 
bedenken wat onze bijdrage aan die opgaven kan zijn. Om 
op die manier te kunnen werken, hebben we een nieuwe set 
programma’s ontworpen. Door onderscheid te maken tussen 
soorten programma’s (ontwikkel-, realisatie-, aanjaag- en 
concernprogramma’s) en het aantal programma’s te beperken, 
komen we tot een meer integrale en samenhangende werkwijze. 
De ambities die u formuleert in een nieuw bestuursakkoord, kunnen 
wij binnen deze nieuwe set programma’s voortvarend oppakken. 
Wij blijven bouwen aan een organisatie die én flexibel is én ‘in 
control’. De provincie beweegt mee met de dynamiek buiten de 
organisatie, ontwikkelt en innoveert. Tegelijkertijd zijn we ons er 
steeds van bewust dat we als organisatie rechtmatig en doelmatig 
handelen en dat de politiek op grond van ons werk op het juiste 
moment afwegingen moet kunnen maken. Flexibel en ‘in control’ 
zijn slechts in schijn tegenstrijdige begrippen: wij streven er als 
provinciale organisatie naar sterker te worden door beide te zijn.

3. STERK SAMENSPEL BIJ DE VERANDERENDE ROL VAN DE OVERHEID
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Als provincie hebben we zorg en verantwoordelijkheid voor:
•   een schone bodem;
•  voldoende, veilig en schoon water (ook grondwater);
•   schone lucht;
•   landschappelijke en cultuurhistorische aantrekkelijkheid,  

inclusief stille en natuurrijke omgevingen;
•   behoud en herstel van biodiversiteit.

De uitdaging voor het komend decennium ligt in het creëren van een goede omgevingskwaliteit. Dit vraagt dat 
we voor alle aspecten voldoen aan de wettelijke normen of zelfs beter presteren. Dat betekent dat waardevolle 
landschappen zijn behouden, de biodiversiteit hersteld is, de lucht- en waterkwaliteit voldoen en de bodem vitaal 
is. Er is breed draagvlak voor de nieuwe energie- en klimaatadaptieve landschappen. De transitie naar een 
duurzame landbouwsector kan de leefomgeving en de omgevingskwaliteit positief beïnvloeden. Daarnaast kent 
Brabant een opgave als het gaat om een weerbare overheid als gevolg van ondermijning en georganiseerde 
criminaliteit.

Het werken aan een veilige en gezonde leefomgeving, met een goede omgevingskwaliteit, is de basis 
voor al ons handelen; elke ontwikkeling in Brabant, klein of groot en waar dan ook, heeft invloed op 
de omgevingskwaliteit. Een veilige en gezonde leefomgeving, met een goede omgevingskwaliteit, vormt 
de basis voor een beter Brabant voor mensen om in te wonen, voor bezoekers om te recreëren en voor 
bedrijven om zich te vestigen. 

BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 1 EN 2  

BIJLAGE 1 
GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING MET GOEDE 
OMGEVINGSKWALITEIT  
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BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 1 EN 2

KANSEN EN UITDAGINGEN
Wij adviseren u bij het opstellen van het bestuursakkoord een besluit te nemen over de volgende kansen 
en uitdagingen:

•  Verbetering van de kwaliteit van lucht en water  
Er ligt een opgave om de waterkwaliteit tijdig (uiterlijk 
2027) te laten voldoen aan de normen voor nitraat en 
fosfaat. Bovendien is sprake van toenemende concentraties 
van hormonen, medicijnresten, microplastics en overige 
stoffen (GenX, pyrazol en enkele honderden andere 
stoffen). De opgave voor de waterkwaliteit wordt 
daardoor groter. Naar verwachting zijn de huidige 
inspanningen onvoldoende om tijdig te voldoen aan de 
Europese Kaderrichtlijn Water; in 2021 wordt een nieuw 
maatregelenpakket vastgesteld voor de uitvoeringsperiode 
2022-2027. Het halen van de waterkwaliteitsdoelen 
ligt deels binnen onze eigen provinciale invloedssfeer 
(door prestatieafspraken met waterschappen en 
stimuleringsmaatregelen voor de agrarische sector), 
deels daarbuiten (met name rijksbeleid ten aanzien van 
mestwetgeving is hiervoor bepalend). 
Met de verbetering van de luchtkwaliteit is veel 
gezondheidswinst te halen, ook beneden de Europese 
normen. We zijn in gesprek met het rijk om te komen tot een 
pakket aan maatregelen (Schone Lucht akkoord). 

•  Realisatie van NatuurNetwerk Nederland en maatregelen 
om de biodiversiteit te verbeteren  
Natuurgebieden leveren een belangrijke bijdrage aan onze 
Brabantse leefomgeving en de Brabantse biodiversiteit. 
We hebben nationale afspraken gemaakt over het 
Natuurnetwerk Nederland, en internationale afspraken 
met betrekking tot Natura 2000 en de Provinciale Aanpak 

Stikstof. Het vraagt nog een grote inspanning om het 
resterende deel van het Natuurnetwerk te realiseren en 
daarmee ook onze internationaal belangrijke natuur te 
beschermen. 

•  Verduurzaming van de landbouw voor het realiseren van 
een veilige en gezonde leefomgeving 
Of wij onze doelstellingen voor biodiversiteit en gunstige 
milieu- en wateromstandigheden halen, is in grote mate 
afhankelijk van de verduurzaming van de economie en 
vooral de transitie naar een duurzame landbouw (en 
daarbinnen met name de veehouderij). Tegelijkertijd is er in 
een aantal sectoren een sterk wisselend verdienmodel dat de 
transitie regelmatig belemmert. 
 
Een slimme en duurzame agrofoodsector kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en veilige 
leefomgeving. De afgelopen periode heeft de provincie 
hiervoor al veel zaken in werking gezet. De provincie kan 
de komende periode een belangrijke rol blijven spelen bij 
de gewenste transitie door in te zetten op een evenwicht 
tussen het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen 
(reguleren) en het stimuleren van de gewenste richting. 
De inzet van het kabinet is dat kringlopen van grondstoffen 
en hulpbronnen in 2030 op een zo laag mogelijk – 
nationaal of internationaal – schaalniveau zijn gesloten 
en dat Nederland koploper is in kringlooplandbouw. 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
hanteert een meetlat waaraan kan worden getoetst in 
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hoeverre beleidsvoornemens, plannen en voorstellen 
bijdragen aan de ontwikkeling van de kringlooplandbouw. 
Bijvoorbeeld: de bijdrage aan het sluiten van kringlopen, 
het terugdringen van emissies en het verminderen van 
verspilling van biomassa in het gehele voedselsysteem.  

•  Ketenaanpak  
Het besef groeit dat de oplossing voor een aantal van de 
problemen - die de landbouw mede veroorzaakt en die 
direct voelbaar zijn in water, bodem en natuur - eerder 
of verderop in de keten te vinden is. De samenwerking 
met ketenpartijen en aanpakken met korte ketens begint 
vorm te krijgen. De crux ligt in het maken van afspraken 
over productieomstandigheden én een betere prijs zodat 
omgevingsvriendelijker produceren beloond wordt. 
Samenwerking met partijen eerder in de keten leidt 
daarnaast bijvoorbeeld tot de ontwikkeling van innovatieve 
stallen, met weinig emissies naar de omgeving en een goed 
leef- en werkklimaat. Ook technologische oplossingen (smart 
farming) kunnen oplossingen bieden. 

•  De ontwikkeling van een landbouw- en voedselsysteem 
dat beter in evenwicht is met het natuurlijk water- en 
bodemsysteem en dat bijdraagt aan biodiversiteit op het 
boerenland 
De voedselproductie is technologisch vergaand ontwikkeld. 
Onder andere als gevolg van droogte en intense 
zomerbuien wordt de behoefte aan een robuust water- en 
bodemsysteem voelbaar. Combinaties van techniek en een 
stevige basis in bodem en water zullen de komende jaren 
belangrijk zijn voor een duurzame landbouw. Een voorbeeld 
is de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. Ook komt 
dit tot uiting in de wijze waarop we met mest omgaan. Deze 
collegeperiode is een beweging in gang gezet om te komen 

tot een duurzame situatie rond het Brabantse mestoverschot. 
Enerzijds door aanpassing van onze regelgeving en 
samenwerking met de gemeenten om te komen tot een 
goed locatiebeleid voor mestbewerking en – verwaarding. 
Anderzijds samen met het bedrijfsleven om te komen tot 
innovatie (onder andere precisiebemesting), die ertoe leidt 
dat dierlijke mest optimaal wordt benut om het gewas 
te voeden en het gebruik van kunstmest vergaand wordt 
teruggedrongen. Landgebruik op basis van een vitale bodem 
met een waterrobuuste inrichting is toekomstbestendig en is 
verenigbaar met doelen op gebied van biodiversiteit. 

•  Aandacht voor afname melkveehouderij en opkomst 
intensieve teelten 
Het aantal melkveehouders neemt de komende jaren in 
Noord-Brabant af als gevolg van strengere regelgeving, 
fosfaatrechten en een hoge grondprijs in Noord-Brabant. 
De vrijkomende gronden worden zonder verder ingrijpen 
vooral ingezet voor intensieve teelten. Die intensieve teelten 
gaan gepaard met een groter gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en hebben daarmee een 
negatieve impact op de kwaliteit van bodem en water.  

•  Aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit 
(weerbare overheid) 
De vermenging van onder- en bovenwereld, het afkalvend 
vertrouwen in justitie en politie en de groei van een 
parallelle (criminele) economie leiden tot ondermijning van 
de democratische rechtsstaat. Jaarlijks wassen criminelen 
in Nederland een bedrag wit van zo’n 16 miljard euro. 
Geld dat voor 90% afkomstig is van drugshandel en fraude. 
Ondermijnende criminaliteit is, ook in Brabant, aantoonbaar 
een groot probleem. In de afgelopen periode zijn publieke 
organisaties in Brabant, hierbij ondersteund door het 
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Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) en de 
Taskforce Brabant-Zeeland, weerbaarder geworden. 
De aanpak van ondermijning blijft ook de komende 
periode nadrukkelijk onze inzet vragen. Aanbevelingen 
uit de quickscan van het RIEC, het rapport ‘Bewust(er) 
handelen met derden’ van de visitatiecommissie Bibob, 
en de moties ‘Inspelen om ondermijning tegen te gaan’ 
en ‘Bibob vastgoedtransacties’ (PS, april 2018), helpen 
ons daarbij. De provinciale inzet is onder meer gericht 
op: 

 - het verstoren van crimineel ondernemerschap;
 -  het voorkomen van faciliteren van strafbare feiten 

door de provinciale organisatie, door onder 
andere structurele inzet van de Wet Bibob op de 
beleidsterreinen waar dat mogelijk is;

 -  het versterken van de weerbaarheid en integriteit 
van de provinciale organisatie, door het 
vergroten van bewustwording, het verbeteren 
van de informatiepositie en het bevorderen van 
samenwerking; 

 -  het op gang brengen van maatschappelijke 
weerbaarheid bij bedrijven, branches en burgers. 

In de factsheets ‘Verbindend Water’ , 
‘Vitale Natuur’ , ‘Milieu & 
Gezondheid’ , ‘Agrofood’ ,  
en ‘Weerbare overheid’  is meer 
gedetailleerde informatie opgenomen 
over deze opgaven.
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Over de doelstelling van minder dan 2 graden opwarming is in het 
Akkoord van Parijs (2015) een internationale, juridisch bindende 
afspraak gemaakt. In vervolg daarop wordt op nationaal niveau 
– ook door de Brabantse gemeenten, waterschappen en provincie 
– sinds voorjaar 2018 gewerkt aan een Klimaatakkoord, gericht 
op een CO2-reductie van 49% per 2030 ten opzichte van 1990. Er 
zijn ook andere redenen voor een energietransitie. Energie die niet 
is gebaseerd op fossiele bronnen maakt ons minder afhankelijk van 
aardgas in Groningen (aardbevingen) of de import van energie 
van elders. De transitie biedt ook economische kansen voor 
innovatieve bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame 
technieken, elektrische mobiliteit of de conversie en opslag 
van energie. De hele transitie naar een decentraal, duurzaam, 
betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem duurt decennia.

Op 14 december 2018 heeft Provinciale Staten de Energieagenda 
2019-2030 vastgesteld. Duurzame energie in Brabant is een 
gedeelde opgave. Daarom beschrijft deze Energieagenda de 
(mogelijke) rollen van de verschillende partijen om invulling te 
geven aan de Brabantse energietransitie. Op vijf verschillende 
terreinen (transitiepaden) - elektriciteit, gebouwde omgeving, 
industrie, mobiliteit en landbouw - zijn vergaande keuzes te maken 
voor realisatie van de afspraken. Omdat iedereen een rol speelt in 
deze keuzes en er ook door geraakt zal worden, is het maken van 
afspraken hierover een gezamenlijke opdracht. Daarbij spelen de 
Regionale Energie Strategieën (RES-en) een belangrijke rol. Juist in 
de regio kunnen de meest passende keuzes worden gemaakt, gelet 
op de uitgangspositie van betrokken partijen. Bij deze keuzes is 
ook de relatie met andere maatschappelijke opgaven van belang. 
Zo speelt ook hier een vraagstuk rond tweedeling: van hen die de 
transitie kunnen betalen versus degenen die dat niet kunnen.

Klimaatverandering heeft een grote impact op de Brabantse leefomgeving en gaat zich in de toekomst 
nog meer doen gelden. Een transitie van het gebruik van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen kan 
voorkomen dat het klimaat verder verandert.
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KANSEN EN UITDAGINGEN
Wij adviseren u bij het opstellen van het 
bestuursakkoord op basis van de Energieagenda 
2019 - 2030 een besluit te nemen over de 
volgende kansen en uitdagingen:

•  Invulling en uitvoering van de Energieagenda  
2019 - 2030  
Dit vraagt van de provincie om, in samenspraak met 
alle relevante partners, de Energieagenda te vertalen in 
concrete uitvoeringsprogramma’s die onder meer ingaan 
op projecten, samenwerking, planning, monitoring en 
financiering. 

•  Participatie in en regie op de Regionale Energie 
Strategieën  
Samen met regio’s, gemeenten en onze ketenpartner 
Enexis kunnen we op deze wijze bottom up voorstellen 
doen voor de invulling van de verduurzaming van 
energievoorziening, CO2-reductie en het doorbreken 
van de afhankelijkheid van Gronings aardgas. 

•   (Internationaal) koploperschap  
Om nieuwe doorbraken op het gebied van 
energietransitie te vinden, kunnen we zowel bedrijven 
gericht op innovatie op de wereldmarkt als bedrijven 
gericht op de Brabantse energieopgave stimuleren. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om manieren om energie 
om te zetten en op te slaan in duurzame synthetische 
brandstoffen. 

In de factsheets ‘Energietransitie  
& Circulaire Economie’  en 
‘Agrofood’  is meer gedetailleerde 
informatie opgenomen over deze 
opgaven.
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Aanpassing aan klimaatverandering raakt alle kerntaken van de 
provincie, maar wordt vooralsnog ingevuld als onderdeel van 
de wateropgave. Via een aantal gebiedsprojecten verkennen we 
de route naar robuuste beeklandschappen. We richten we het 
rivierenlandschap zo in dat we door dijkverhoging, in combinatie 
met rivierverruiming, zijn voorbereid op hoge waterstanden. 
Gemeenten stellen we via kennisdeling en stimuleringsregelingen 
in staat hun stedelijke omgeving zodanig in te richten dat ze beter 
bestand zijn tegen hitte en wateroverlast. 

Belangrijke randvoorwaarde voor klimaatadaptatie is een  
vitale bodem door bodemherstel en duurzaam bodemgebruik.  
We adviseren meer focus in deze opgave aan te brengen.  
Dit beïnvloedt tevens positief de duurzame landbouw, de natuur  
en een gezonde, veilige leefomgeving.

Het klimaat verandert. Het wordt ook in Brabant warmer én droger én natter en we krijgen vaker te 
maken met extreem weer. Dat raakt onze gezondheid, veiligheid, leefbaarheid, voedselvoorziening, 
natuur en economie. Daarom trachten we aan de ene kant de klimaatverandering te beperken 
(klimaatmitigatie), door bij te dragen aan de energietransitie en de circulaire economie. Aan de 
andere kant willen we de gevolgen ervan zo goed mogelijk opvangen (klimaatadaptatie) door een 
waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Brabant. 
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KANSEN EN UITDAGINGEN
Wij adviseren u bij het opstellen van het bestuursakkoord een besluit te nemen over de volgende kansen 
en uitdagingen:

•   Een vitale bodem 
Een vitale bodem is in staat om klimaatverandering het hoofd 
te bieden, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater 
te verbeteren en wateroverlast en verdroging tegen te 
gaan. Een vitale bodem draagt daarnaast ook bij aan de 
klimaatdoelstellingen door opslag van CO2. Het intensieve 
grondgebruik in Brabant heeft ervoor gezorgd dat agrarische 
gronden zijn verdicht en minder vruchtbaar zijn geworden. 
Bovendien wordt momenteel het overgrote deel van het 
neerslagoverschot afgevoerd via waterlopen, beken en 
kanalen. Dat betekent dat het niet wordt vastgehouden of in 
de bodem geïnfiltreerd. Wil Brabant in 2050 waterrobuust en 
klimaatbestendig zijn ingericht, dan vraagt dat een inspanning 
van de provincie in termen van organisatiekracht, mensen en 
middelen en nauwe samenwerking met grondgebruikers en 
eigenaren.   

•  Klimaatproof landelijk gebied  
Op het gebied van waterveiligheid houden we reeds rekening 
met toekomstige ontwikkelingen in rivierafvoeren (zowel pieken 
als situaties met laag water). Klimaatadaptieve inrichting 
van het landelijk en stedelijk gebied pakken we aan in het 
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, samen met gemeenten 
en waterschappen. Zowel de natuur, de landbouw, het 
bedrijfsleven als het stedelijk gebied hebben daarbij belang. 
Inzet op een robuust bodem-watersysteem ten behoeve van de 
landbouweconomie en de natuur- en biodiversiteitsdoelen en 
het landschap is prioriteit. Ook slimme verstedelijking met oog 
voor groen en blauw verbetert de leefbaarheid, zorgt voor 
verkoeling en draagt bij aan het woongenot.   

•   Klimaatadaptief, energiearm of energieneutraal  
landbouw-en voedselsysteem 
Eén van de mogelijkheden die past in een energiearm/-
neutraal landbouw- en voedselsysteem, is de zogenoemde 
eiwittransitie. Die is erop gericht plantaardige eiwitten in een 
groter aandeel van de menselijke behoefte aan eiwitten te 
laten voorzien. Plantaardige eiwitten leggen een veel minder 
groot beslag op energie, water en grondstoffen dan dierlijke 
eiwitten. Het bevorderen van teelten van plantaardige eiwitten 
die bovendien veel minder droogtegevoelig zijn, past in dit 
beeld. Verder zullen op landbouwbedrijven de technische 
mogelijkheden op het gebied van zonne-energie, geothermie 
en vergisting van mest- en reststoffen en warmteterugwinning 
worden toegepast.  
 
Ook is klimaatwinst te realiseren door de (verdere) 
ontwikkeling van innovatieve stalsystemen waarbij scheiding 
aan de bron plaatsvindt (en ammoniak en geur nauwelijks 
nog ontstaan). Gescheiden meststromen leveren een betere 
beginpositie op voor het terugwinnen van energie en voor 
een vervolgbewerking tot een bruikbare grondstof voor de 
akker- en tuinbouw. Het doel is om deze meststoffen zo dichtbij 
mogelijk aan te wenden en kunstmestgebruik terug te dringen. 

In de factsheets ‘Verbindend Water’ , ‘Milieu & 
Gezondheid’ , ‘Energietransitie & Circulaire  
Economie’  en ‘Agrofood’  is meer gedetailleerde 
informatie opgenomen over deze opgaven.
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Het is voor het economisch vestigingsklimaat van Brabant van 
groot belang dat stedelijke regio’s kunnen blijven groeien, 
zowel kwantitatief als kwalitatief. Hoogwaardige multimodale 
(inter)nationale verbindingen en een prettige leefomgeving 
zijn een basisvoorwaarde voor een sterke internationale 
concurrentiepositie. Daar profiteren Brabantse bedrijven van en het 
maakt Noord-Brabant een aantrekkelijke plek voor internationale 
bedrijven om zich te vestigen. Tegelijkertijd kent de Brabantse 
mozaïek ook veel middelgrote steden en dorpskernen, waar 
het voor veel mensen prettig wonen is. Een goede verbinding 
tussen stad en regio vraagt om slimme mobiliteitsoplossingen en 
toekomstbestendige keuzes in ruimtegebruik.

Veilige, slimme en duurzame mobiliteit voor inwoners, bedrijven en 
bezoekers van Brabant vraagt om de aanpak van infrastructurele 
knelpunten (weg en spoor). Bestaande infrastructuur moet beter 
worden benut, nieuwe slimme mobiliteitsoplossingen moeten 
worden mogelijk gemaakt en het gebruik van verschillende vormen 
van vervoer (fiets, openbaar vervoer, deelsystemen, elektrisch 
vervoer e.d.) gestimuleerd.

Voor een duurzame ontwikkeling van Brabant zal daarnaast de 
komende jaren de nadruk meer komen te liggen op onze steden 
en dorpen. Er is sprake van een ‘kanteling’: onder invloed van 
demografische veranderingen, economische ontwikkelingen en 
sociaal-maatschappelijke trends verschuift het accent (verder) van 
het toevoegen van nieuwe stedelijke (uitbreidings)ruimte naar het 
beheer, (beter) benutten en transformeren van de bestaande ruimte 
en gebouwde omgeving.

De demografische groei en de economische activiteiten in Brabant concentreren zich meer en meer in de 
vier grote stedelijke regio’s in Brabant (rond Eindhoven/Helmond, Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch). 
Dit leidt onder meer tot druk op de woningmarkt (lange wachttijden voor huur- en koopwoningen, hogere 
woningprijzen) en meer vervoerbewegingen (toename van files, toenemende drukte in het openbaar 
vervoer). Door verduurzaming van mobiliteit en de ruimte klimaatbestendig in te richten kunnen we 
kansen benutten op het gebied van klimaat en energie, circulaire economie, gezondheid en leefbaarheid. 
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KANSEN EN UITDAGINGEN
Wij adviseren u bij het opstellen van het bestuursakkoord een besluit te nemen over de volgende kansen 
en uitdagingen:

•     Invulling adaptieve agenda gedeelde mobiliteit   
Op 14 december 2018 heeft Provinciale Staten de visie 
‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ vastgesteld. In deze visie 
heeft de provincie de kaders uiteengezet voor de ontwikkeling 
van gedeelde mobiliteit. Deze nieuwe visie loopt tot 2030. Met 
de vaststelling van de visie is tevens opdracht gegeven aan 
Gedeputeerde Staten voor de verdere uitwerking ervan in een 
adaptieve agenda. 

•  Verbetering bereikbaarheid door versnellen en opschalen slimme 
mobiliteitstoepassingen en kwalitatief goede infrastructuur  
Het verbeteren van de bereikbaarheid, in combinatie met klimaat- 
en energieopgaven, vraagt om versnelling en opschaling van de 
slimme en duurzame mobiliteitstoepassingen. Daarnaast werken 
we aan een toekomstbestendige duurzame, klimaatbestendige 
en veilige infrastructuur en stimuleren we fietsgebruik. Voor 
onze knooppunten werken we aan een schaalsprong 
openbaar vervoer. We stimuleren hiervoor de ontwikkeling van 
mobiliteitshubs. Investeringen zijn nodig om de kwaliteit van 
onze infrastructuur - met oog voor versnelling van elektrificatie en 
zelfrijdende voertuigen – op orde te houden. 

•  Binnenstedelijke transformatieopgaven rond wonen, werken, 
erfgoed en leegstand  
Om ons woon-, leef- en vestigingsklimaat aantrekkelijk te 
houden, ligt het accent de komende jaren steeds meer 
op transformatieopgaven in onze steden en dorpen. Die 
gaan vaak samen met het herbestemmen van leegstaand 
vastgoed. De urgentie en opgaven zijn groot. Bovendien zijn 
transformatieopgaven vaak complex. De ruimtelijke keuzes die 

we samen met andere partijen maken, dienen maatschappelijke 
meerwaarde te hebben en de ruimtelijke kwaliteiten van onze 
provincie te versterken. Het is van belang verbindingen te 
leggen met thema’s als klimaatadaptatie, energie, leegstand, 
circulariteit, slimme mobiliteit en sociale cohesie. De afgelopen 
bestuursperiode zijn hiervoor de zogeheten transformatietafels 
ingericht. Samen met betrokkenen pakken we deze stedelijke 
transformatieopgaven rondom wonen, werklocaties, erfgoed en 
leegstand aan. Een transformatiefonds gericht op cofinanciering 
zou deze binnenstedelijke transformatieopgaven kunnen 
versnellen. 

•  Nieuwe kansen bij leegstand op het platteland 
Een flink deel van de boeren zal de transitie naar een 
duurzame landbouw niet meer meemaken. De warme sanering 
varkenshouderij van het rijk wordt in de komende bestuursperiode 
uitgevoerd. Zonder verder ingrijpen leidt sanering tot meer 
leegstaande schuren. Dat draagt bij aan de verrommeling van 
het landschap en biedt mogelijkheden voor ondermijning. De 
provincie kan samen met gemeenten boeren ondersteunen bij 
het maken van keuzes om een andere toekomst op te bouwen. 
Agrarische gebouwen kunnen daarbij een andere bestemming 
krijgen. 

In de factsheets ‘Duurzame verstedelijking’ , ‘Mobiliteit 
& Infrastructuur’ , ‘Vitaal platteland & Waardevolle 
landschappen’  is meer gedetailleerde informatie 
opgenomen over deze opgave.
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De provincie ondersteunt de ontwikkeling van ecosystemen en 
sterke economische clusters daarbinnen. Dat doet zij onder meer 
door te investeren in fysieke infrastructuur, valorisatieprogramma’s, 
arbeidsmarktbeleid en talentontwikkeling, kennisontwikkeling van 
het (innovatieve) MKB en ontsluiting van buitenlandse markten. 
Ook werkt de provincie daarvoor samen met, en lobbyt ze bij het 

rijk en de EU. De innovatieve economische kracht van Brabant 
ligt in de verbinding en samenwerking binnen deze ecosystemen 
en clusters. Voorbeelden van deze clusters zijn Brainport 
Industries, Pivot Park en de Automotive Campus. Arbeidsmarkt, 
talentontwikkeling, vestigingsklimaat en internationalisering vragen 
blijvend onze aandacht.

Een opgave van de provincie is om een robuuste, gezonde regionale economie te stimuleren. De 
Brabantse economie kenmerkt zich door sterke ecosystemen op het gebied van high tech & materialen, 
agro & food, smart maintenance, life sciene & health en in toenemende mate biobased & circulaire 
economie. Bedrijven en kennisinstellingen uit deze ecosystemen kunnen een bijdrage leveren aan één 
of meer van de maatschappelijke opgaven, zoals koolstofarme energiesystemen, circulaire economie, 
verduurzaming van de agrofoodsector, gezond ouder worden, slimme mobiliteit, digitalisering en ‘smart 
industry’. 
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KANSEN EN UITDAGINGEN
Wij adviseren u bij het opstellen van het bestuursakkoord een besluit te nemen over de volgende kansen 
en uitdagingen:

•     Nieuwe bronnen van innovatief vermogen 
Het lukt buiten Brainport steeds minder om via kennis onze 
arbeidsproductiviteit en daarmee onze welvaart te laten 
stijgen. De dalende arbeidsproductiviteit in combinatie 
met een afnemende beroepsbevolking zijn een directe 
bedreiging van onze welvaart. De werkgelegenheid 
wordt nu vooral gecreëerd in de logistieke sector en voor 
relatief laagopgeleiden. Ook dit ondermijnt onze positie 
als kennis- en innovatieregio. Wij zien de kansen om onze 
positie te versterken in het inzetten van onze innovatiekracht 
als motor voor de maatschappelijke uitdagingen. Zo zal 
robotisering de komende jaren oprukken en enerzijds 
routinematige werkzaamheden overnemen in sectoren 
als logistiek en agrofood (precisielandbouw, smart 
farming). Anderzijds biedt robotisering ook weer nieuwe 
werkgelegenheidskansen.  

•     Versterking van de kracht van de economische clusters 
Het is belangrijk de ontwikkeling van de in Brabant 
aanwezige economische clusters te ondersteunen door 
onderlinge samenwerking te stimuleren, vernieuwing van 
producten en diensten aan te moedigen en, waar nodig, 
financiering beschikbaar te stellen. Sterke economische 
clusters leveren verdienvermogen en werkgelegenheid op 
en bieden innovatieve oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken. Daarbij richten we ons op innovaties die ook 
internationale economische potentie hebben. Op die manier 

opereren we, samen met onze partners, in wisselwerking 
met het landelijke Topsectorenbeleid.  

•      Concurrerend, veerkrachtig en adaptief economisch systeem 
Een vitaal economisch systeem, dat snel kan inspelen 
op veranderende omstandigheden en werk en inkomen 
oplevert voor Brabanders, is een belangrijke factor voor 
de toekomst van Brabant. Meer concreet richten wij ons 
op innovatie en ondernemerschap, met als doel een 
vergroting van de arbeidsproductiviteit. Met aandacht voor 
maatschappelijke opgaven, cross-overs, majeure trends en 
een systeem dat open innovatie en groei bevordert, werken 
we gestructureerd toe naar een duurzame plek voor Brabant 
in de top van de kennis- en innovatieregio’s in Europa. 

•      Verduurzaming van de economie 
De Brabantse economie leunt sterk op kennis en technologie, 
maar is ook afhankelijk van energie- en materiaalintensieve 
sectoren, zoals automotive, landbouw, agrofood, chemie, 
metaal en logistiek. Het verduurzamen en/of circulair maken 
van deze sectoren kan door het gebruik van duurzame 
energie, hergebruik en door aan de voorkant van ketens 
materiaalgebruik te voorkomen of te beperken.  
Op rijksniveau is de kringlooplandbouw een voorname 
opgave als het gaat om het circulair maken van de 
economie. 
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•      Innovatieve economie als motor voor maatschappelijke 
transities  
Het mes snijdt hier aan twee kanten: door innovatie 
aan te jagen en te faciliteren dragen we bij aan de 
oplossing van maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd 
ontstaan uit de oplossingen van de maatschappelijke 
opgaven de (internationale) markten van morgen.  
Op die manier versterken we dus ook onze economische 
positie en concurrentiekracht en daarmee onze 
welvaart. 

In de factsheets ‘Economische innovatie’  en ‘Generiek 
Economisch Beleid’ , de bouwstenennotitie  
‘Economie’  en de bouwstenennotitie ‘Circulaire 
Economie 2019 – 2028’  is meer gedetailleerde 
informatie opgenomen over deze opgave. 
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De transities die nodig zijn voor de oplossing van grote 
maatschappelijke opgaven vragen veel aanpassingsvermogen 
van mensen. “Tweedeling” of uitsluiting in de samenleving vormt 
een belangrijke tegenkracht voor de ontwikkeling van Brabant. 
Wanneer mensen achterblijven op het gebied van digitalisering, 
arbeid en inkomen, sport of cultuur, kunnen ze niet altijd meer 
goed meedoen in de samenleving. Dit vraagt om de mobilisatie 
van draagvlak en het respecteren van draagkracht bij het 
aanpakken van de maatschappelijke opgaven. Het vraagt ook een 
streven naar inclusie en verbindingen in de samenleving. De inzet 
op een digitaal vaardige samenleving is daarbij cruciaal, nu en in 
de toekomst. Digitale vaardigheden zijn een succesfactor voor de 
verdere digitaliserende maatschappij: zonder vaardige gebruikers 
zullen digitale toepassingen en technologische innovaties voor 
onze maatschappelijke vraagstukken moeilijk succesvol te maken 
zijn.

Een gezonde samenleving kent een evenwicht tussen het nieuwe en 
het vertrouwde. Een herkenbare leefomgeving speelt daarbij een 
belangrijke rol. Monumenten, landschappen, musea en historische 
gebouwen zijn bakens in een veranderende omgeving en laten 
zien waar we vandaan komen, wat ons heden is en hoe we ons 
ontwikkelen. Erfgoed en cultuur kunnen een verbindende kracht 
in onze samenleving zijn. In een tijd waarin het lijkt alsof sociale 
verbanden vluchtiger worden en maatschappelijke tegenstellingen 
toenemen is dat van een niet te onderschatten sociale waarde. 
Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen – van 
jongs af aan - meedoen aan het maken of genieten van cultuur. 
Deelnemen aan cultuur is een manier om deel te nemen en mede 
vorm te geven aan de samenleving - een essentieel element van 
burgerschap.

We zien steeds vaker burgers en ondernemers zelf aan de slag gaan, oplossingen bedenken en 
implementeren voor maatschappelijke vraagstukken. Deze initiatieven zijn vaak creatiever en effectiever 
dan de bestaande systemen en hebben een brede maatschappelijke impact (economisch, ecologisch 
en sociaal). We zien een toename van sociale ondernemers en de betekeniseconomie. Binnen deze 
trend ontstaan vernieuwende manieren van samenwerken met creativiteit als drijvende factor. Er liggen 
kansen om meer gebiedsgericht te werk te gaan. We vinden steeds vaker oplossingen samen met de 
gemeenschap. Ook liggen er kansen in het feit dat steeds meer naar de regio wordt gekeken voor 
oplossingen. Het rijk is volgend en neemt goede voorbeelden uit de regio op in landelijk beleid.
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KANSEN EN UITDAGINGEN
Wij adviseren u bij het opstellen van het 
bestuursakkoord een besluit te nemen over de 
volgende kansen en uitdagingen:

•  Versterking van maatschappelijke initiatieven bij alle 
provinciale opgaven (onder andere Sterk Brabant, 
ErfgoedLab Brabant);

•  Aandacht voor draagvlak en draagkracht van alle 
Brabanders bij de transitieopgaven;

•  Vermaatschappelijking van erfgoed. Dat betekent 
dat de provincie erfgoed inzet ten dienste van de 
maatschappij, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de 
belevingswereld van jongeren, oog te hebben voor 
digitaliseren, interactief te communiceren, en door de 
creatieve sector te betrekken bij verbeelding;

•  Cultuur, erfgoed en sport behalve als intrinsiek 
waardevol ook zien als middel om andere 
transitieopgaven te ondersteunen. 

In de factsheets ‘Sociale Veerkracht’ ,  
‘Cultuur’ , ‘Cultureel Erfgoed’  
 en ‘Sport’  is meer gedetailleerde 
informatie opgenomen over deze 
opgaven.
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Samenwerken & Verbinden
  De veranderende maatschappij vraagt om vernieuwende 
werkwijzen en een scherpe rolneming 
De veranderkracht op de grote opgaven komt mede vanuit de 
samenwerkende overheden. De provincie als middenbestuur 
kan een belangrijke rol spelen in de veranderingen, omdat zij 
beschikt over een netwerk dat alle overheidslagen omvat. Zo kan 
de provincie bindmiddel zijn tussen de EU, rijksoverheid, regio’s 
en gemeenten, bedrijven en instellingen. Tegelijkertijd kan zij 
de transitie in energie, landbouw en andere thema’s zelf mee 
vormgeven. Schakelkracht, veerkracht en slagkracht zijn in dat 
kader essentiële eigenschappen. De effectiviteit en kracht van 
Brabant als geheel wordt mede bepaald door de sterkte van het 
netwerkweefsel dat wij gezamenlijk in staat zijn te bouwen. 

De complexiteit van de maatschappelijke vraagstukken vraagt 
ook dat de overheid meer oog heeft voor haar rol. De risico’s 
verbonden aan de opgaven zijn groot. We moeten leren 
onzekerheid te omarmen, omdat we maar een klein stukje van 
de complexe werkelijkheid kunnen omvatten. Dit laatste vraagt 
om meer flexibiliteit in de benadering van de opgave, en snelle 
bijsturing waar dat nodig is. Ook vraagt de burger steeds meer 
om helderheid van ‘de overheid’: een openbaar bestuur dat 
functioneert als één, door de overheidslagen, schaalniveaus en 
maatschappelijke opgaven heen. 

Dit doet een appèl op het vermogen van de provincie verbinding 
te maken en te schakelen. Van zowel de politiek-bestuurlijke 
context als van het ambtelijk apparaat vraagt dit om meer ruimte 
voor maatwerk, experimenten en flexibiliteit. Tegelijkertijd is een 
goede procesregie en duidelijke rolverdeling en toedeling van 
verantwoordelijkheden wenselijk. De veranderende verhoudingen 
hebben immers ook gevolgen voor de positie van de representatieve 
democratie, en daarmee bijvoorbeeld voor de kaderstellende rol 
van Provinciale Staten. Het samenspel van Provinciale Staten, 
Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat binnen deze 
voortdurend veranderende omgeving met zeer complexe vraagstukken 
vraagt de komende bestuursperiode extra aandacht. Meer informatie 
is te vinden in de factsheet ‘Politiek-bestuurlijk samenspel’.  

Verbindende rol in de praktijk 
Gebiedsgericht werken 
De transities leiden tot aanpassingen in de ruimtelijke inrichting 
van Brabant. Meer dan voorheen is in deze gebieden behoefte 
aan samenwerking, gericht op de gezamenlijke belangen. De 
schaarse ruimte moet vaak diverse functies dienen. Daarvoor 
zijn slimme combinaties nodig, die meerwaarde opleveren. Bij 
gebiedsgericht werken staan de gezamenlijke, gedeelde belangen 
in een gebied centraal. Lokale initiatieven worden uitdrukkelijk 
gestimuleerd. De provincie is ook een belanghebbende en brengt 
haar belangen op tafel. Het resultaat is een breed gedragen 
opgave, met oog voor alle belangen waarvan de deelnemende 
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partijen van het gebied zich ook eigenaar voelen. 
In meerdere Brabantse projecten, zoals Waterpoort, Windenergie 
A16, Peelhorst en Goirle, is de afgelopen jaren geëxperimenteerd 
met het werken in en met gebieden. Door intensieve samenwerking 
zijn resultaten geboekt die het gehele gebied ten goede komen 
en de trots van inwoners en ondernemers hebben vergroot. Door 
inbreng en betrokkenheid van de provincie bleken ook provinciale 
opgaven op het gebied van erfgoed, cultuur, (vrijetijds)economie, 
natuur, water, energie, klimaat, leefbaarheid en landbouw in 
samenhang opgepakt te kunnen worden. De ervaring leert dat 
het doelbereik van gebiedsgericht werken over het algemeen 
veel groter is dan bij een andere aanpak. Echter, ook hier is 
het van belang de betrokkenheid van de Provinciale Staten 
en Gedeputeerde Staten goed te borgen in het licht van de 
veranderende rol van de overheid en het samenspel met andere 
overheden en belanghebbenden.  

Richting geven via netwerken
De provincie participeert in veel verschillende netwerken rondom 
tal van opgaven waarbij sprake is van een gedeeld belang. Bij 
gebiedsgericht werken is feitelijk sprake van de vorming van een 
netwerk rond een bepaald gebied. Andere belangrijke netwerken 
vormen we vanuit de overtuiging dat Brabant het meest gediend is 
bij met elkaar optrekkende partijen. Het gaat dan om bijvoorbeeld 
Brabantstad (B5), samenwerking op provinciaal niveau (zoals het 
IPO), in de triple helix (Brainport) en op (inter)nationaal niveau. 
Het is van belang om ook in de komende periode de zorgvuldig 
opgebouwde netwerken en posities te borgen en verder uit te 
bouwen, en om vanuit een duidelijke rol en met eenduidige 
agenda in deze netwerken te participeren.

Onze positie als middenbestuur kunnen we in onze netwerken ook 
inzetten om de wereldwijde/Europese/rijksagenda’s te verbinden 
met de Brabantse/regionale/BrabantStad-agenda’s. De effectiviteit 
van Brabant daarbij wordt enerzijds bepaald door de voorstellen 
die we op het juiste moment ‘op tafel’ kunnen leggen, anderzijds 
door de hechtheid van de samenwerking binnen Brabant. Een 
goed georganiseerde en effectieve lobby in (tenminste) Den Haag 
en Brussel is daarvoor essentieel.  

Externe middelen & financiële flexibiliteit
Slimme financiering
De ambities van Europa en Brabant gaan steeds meer gelijk 
op. Dat biedt Brabant kansen om extra Europese middelen te 
genereren voor het uitvoeren van provinciaal beleid. Voor de 
huidige Europese programmaperiode 2014–2020 is voor de 
cofinanciering van Europese middelen – naast de reguliere 
begroting – nog een bedrag beschikbaar van € 103 miljoen uit 
de zogeheten Essentmiddelen. Voor de nieuwe programmaperiode 
2021-2027 is naar huidige inzichten een vergelijkbaar bedrag 
aan cofinanciering benodigd. Er zijn verschillende opties voor 
financiering. Gezien de samenvloeiende opgaven (met name de 
diverse transities op het gebied van klimaat, energie, landbouw 
en duurzame economie), en de verminderde beschikbaarheid van 
Essentmiddelen, ligt het voor de hand meer dan in het verleden 
aansluiting te zoeken bij de reguliere begroting. Gelet op de 
cofinancieringsmiddelen voor de huidige planperiode is het reëel 
in de komende planperiode een bedrag van €120 miljoen reëel 
weg te zetten. Met een dergelijk bedrag hebben we een stevige 
hefboom in handen om te sturen op Europese middelen. Dat 
betekent dat we een bedrag van gemiddeld € 15 – 20 miljoen 
per jaar op basis van een inhoudelijke match zouden moeten 
vrijmaken om Europese cofinanciering binnen te halen.  
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Bredere inzet immunisatieportefeuille
De afgelopen jaren is de provincie, binnen de door Provinciale 
Staten vastgestelde kaders, begonnen met het inzetten 
van middelen uit de immunisatieportefeuille op relevante 
maatschappelijke opgaven. Voorbeelden van projecten waar dat is 
gebeurd, zijn onder andere:
•  Erfpachtleningen Bewust Investeren;
•  Financiering zonnepanelen voor particulieren in de MRE-regio;
•  Efteling;
•  Beekse Bergen.

Eind 2018/begin 2019 zijn de mogelijkheden verkend 
om te komen tot een bredere inzet van middelen uit de 
immunisatieportefeuille, gericht op maatschappelijke opgaven in 
Brabant. Daarbij wordt gestreefd naar een reëel rendement en een 
laag risicoprofiel. Deze inzet zal waar mogelijk gecombineerd 
worden met middelen van InvestNL en/of de Europese 
Investeringsbank (EIB). InvestNL is een nationale ontwikkelings- en 
financieringsmaatschappij, die naar verwachting medio 2019 
formeel opgericht zal zijn. Het is een 100% staatsdeelneming; 
het rijk heeft InvestNL voorzien van een startkapitaal van € 2,5 
miljard. Middelen uit de immunisatieportefeuille kunnen, al dan 
niet gecombineerd met middelen van InvestNL en/of de EIB, 
worden ingezet op projectbasis of via op te richten fondsen. 
Voorwaarde voor de inzet van provinciale middelen is dat 
er Brabantse maatschappelijke doelen worden gerealiseerd. 
Daarnaast gelden voor de inzet van de immunisatieportefeuille de 
volgende randvoorwaarden:
a.  laag risico; dat wil zeggen een kredietwaardige tegenpartij en 

hoge zekerheden;
b. geen ongeoorloofde staatssteun;
c. maximale looptijd 25 jaar;
d.  een rente die minimaal even hoog is als bij verplicht 

schatkistbankieren.

Op de volgende beleidsvelden heeft een eerste verkenning 
plaatsgevonden voor een mogelijk revolverende inzet:
• Energietransitie;
• Gebiedsgerichte binnenstedelijke transformatieopgaven;
• Werklocaties (inclusief PAS);
• Transitie agrarische sector;
• Bereikbaarheidsinfra;
• Innovatie/bedrijfsfinancieringen.

In het eerste kwartaal van 2019 richten we een provinciaal 
expertteam ‘revolverend financieren’ in, bestaande uit experts 
op het terrein van financiën/treasury, ontwikkelbedrijf, 
Europese programma’s, deelnemingen, de Brabantse 
Ontwikkelingsmaatschappij BOM en InvestNL. Het doel is om 
samen met de relevante beleidsprogramma’s op onderstaande 
thema’s tot verdere ontwikkeling en concretisering van de 
aangegeven financieringsopties te komen.

Energietransitie
Provinciale Staten hebben in december 2018 de Brabantse 
Energieagenda 2019-2030 vastgesteld. Deze energieagenda 
zal vorm krijgen in nieuwe uitvoeringsprogramma’s. In de 
uitvoeringsprogramma’s worden concrete doelen, projecten, pilots, 
instrumentarium en middelen opgenomen. De provinciale bijdrage 
aan de Regionale Energiestrategieën (RES’en) krijgt ook een plek 
in de uitvoeringsprogramma’s. Mogelijkheden om revolverend te 
financieren zullen zowel in de uitvoeringsprogramma’s als voor 
de aanpak voor de Regionale Energiestrategieën in beeld worden 
gebracht. Op basis van de mogelijkheden en projecten die zich tot 
nu hebben aangediend, lijkt het erop dat revolverend financieren 
als onderdeel van de Energieagenda in substantiële mate aan de 
orde zal zijn. Illustraties van concrete investeringsproposities zijn: 
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•  erfpachtleningen Bewust Investeren (PS-voorstel 17 december 
2018, € 100 miljoen);

•  financiering van fondsen gericht op zonnepanelen voor 
particuliere huiseigenaren (voorbeeld financiering provincie  
€ 15 miljoen in MRE-regio);

•  financiering energiecoöperaties (bijvoorbeeld Spinderwind via 
Energiefonds Brabant);

•  financiering aanleg zonnevelden (bijvoorbeeld Energiepark 
Veghel);

•  vervanging asbestdaken door zonnedaken (in onderzoek) 
en in het verlengde daarvan: eventueel ook financieren van 
zonnedaken van agrariërs (met of zonder asbest); 

•  restwarmtebenutting Industrieterrein Moerdijk (project 
EnergyWeb XL);

•  financiering ‘van het gas af’-projecten/aardgasloze 
bedrijventerreinen en woonwijken;

•  financiering van woningcorporaties ten behoeve van de 
verduurzamingsopgave van hun woningvoorraad.

Gebiedsgerichte binnenstedelijke transformatieopgaven
Een aantal Brabantse steden en gemeenten heeft te maken met 
(grootschalige) binnenstedelijke transformatieopgaven. Een 
inventarisatie heeft geresulteerd in een lijst van toplocaties in 
de B5- en M7-steden. Het gaat hierbij om majeure en complexe 
transformatieopgaven die 10 tot 20 jaar aan realisatietijd vergen. 
Per locatie kijkt het Ontwikkelbedrijf naar wat haalbaar is.  
Op basis hiervan wil de provincie tot concrete afspraken komen, 
waarbij ook de financiering aan bod komt. Opties die hierbij in 
beeld komen zijn:
• grondverwerving en deze in erfpacht uitgeven;
• financiering van binnenstedelijke energieopgaven;
•  financiering van woningen boven de liberalisatiegrens met 

accent op middenhuren;
•  voorfinanciering, samen met de waterschappen, van 

maatregelen voor klimaatadaptatie. 

Werklocaties
De provincie speelt bij veel startende en bestaande, 
doorgroeiende werklocaties (‘campussen’) een rol in de opstart- en 
doorontwikkelfase. Een eerste inventarisatie levert het beeld op 
dat dergelijke financieringsvragen meer en vaker bij de provincie 
terecht zullen komen. Dit is onder meer actueel bij de Automotive 
Campus in Helmond en bij Pivot Park in Oss. Maar ook initiatieven 
als de Green Chemistry Campus, het LCB en de Eindhoven Engine 
dienen zich in de toekomt mogelijk aan met financieringsvragen. 
Deze vragen zijn gericht op de fysieke, gebouwde omgeving en 
infrastructuur en/of faciliteiten (apparatuur, cleanrooms). Samen 
met de BOM en InvestNL zullen we in 2019 nader onderzoeken of 
er voldoende vraag aanwezig is voor een regionaal of nationaal 
fonds gericht op financiering van werklocaties/campussen.

Financiering bronmaatregelen aanpak stikstof (PAS)
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) biedt uitdagingen voor de 
ontwikkeling van werklocaties/bedrijventerreinen en bedrijven op 
deze locaties. Terugdringing van hoge concentraties stikstof vergt 
investeringen. De provincie inventariseert op dit moment te nemen 
bronmaatregelen, bijbehorende investeringen en de hiermee 
samenhangende financieringsvraag. Een voorbeeld van een 
bronmaatregel is het aanleggen van een gasloos bedrijventerrein.

Transitie agrarische sector
Het Transitiefonds Veehouderijen, groot € 15 miljoen, waarvan 
€ 10 miljoen van de provincie en € 5 miljoen van het Nationaal 
Groenfonds (NGF) is sinds 14 december 2018 actief. De komende 
periode zal het aantal aanvragen gemonitord worden. Afhankelijk 
van de behoefte kan een uitbreiding (van doelgroep en/of 
middelen) aan de orde zijn. 
Dit geldt ook voor het pakket Ondersteunende Maatregelen 
Transitie Veehouderij, waarvoor momenteel € 30 miljoen aan 
revolverende middelen is gereserveerd. Het doel van deze 
maatregelen is het stimuleren van de natuurinclusieve landbouw. 
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Opties waarvan de haalbaarheid wordt onderzocht zijn:
•  grondverwerving en -verpachting (met na x aantal jaar verkoop) 

met als doel mestbewerking op bedrijventerreinen;
•  initiatieven als Herenboeren mogelijk maken. 

Daarnaast is een verbreding van de scope van een nationaal 
asbestfonds in ontwikkeling. De rijksoverheid is voornemens 
om in 2019 een nationaal asbestfond (startvermogen € 400 
miljoen) op te zetten, waaraan ook provincies (revolverend) 
kunnen bijdragen. Naast het vervangen van asbestdaken door 
zonnedaken (energietransitie) is het volgens het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook mogelijk om dit fonds 
straks te gebruiken voor de sloop van asbeststallen (verduurzaming 
agrarische sector). 
Optioneel kan hierbij bezien worden of het financieren van een 
niet-agrarische herbestemming van agrarische opstallen hieronder 
zou kunnen vallen.

De provincie Brabant overweegt €10 miljoen revolverend bij 
te dragen aan het landelijke asbestfonds. Aanvullend wordt 
onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om de provincie een 
groter aandeel in de € 400 miljoen te laten nemen. 

Bereikbaarheidsinfrastuctuur
Infrastructuurprojecten zijn in principe lastig revolverend te maken. 
Dit kan alleen als er een verdienmodel geïntroduceerd kan worden 
zoals tol of rekeningrijden. Dat ligt in Nederland zeer gevoelig. 
Nader uit te werken kansen liggen er wel op de volgende 
terreinen: 
•  Voorfinanciering van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, 

Ruimte en Transport (MIRT) kan helpen, omdat het omvangrijke 
meerjarenbudget van MIRT in Nederland tot 2028 behoorlijk 
uitgeput is. Maar dit lost de vaak fundamentele vraag naar meer 

(niet-rendabele) MIRT-investeringsruimte niet op.
•  Op het gebied van Smart Mobility spelen projecten en 

programma’s die te maken hebben met een tijdelijke situatie die 
niet rendabel is, maar op termijn (mogelijk) wel. Deze projecten 
worden verder verkend, met de aantekening dat deze zich wel 
kenmerken door een hoog/hoger risicoprofiel.

•  Smart Hubs (mobiliteitshubs aan randen van steden) lenen zich 
mogelijk voor revolverende financiering. Hier zit met betaald 
parkeren een verdienmodel achter. Dit wordt in 2019 samen met 
het Ontwikkelbedrijf en de steden nader verkend en uitgewerkt. 

Innovatie/bedrijfsfinancieringen
Het innovatiefonds van de BOM biedt nog voor circa € 30 miljoen 
ruimte voor nieuwe investeringen. In 2019 is een evaluatie van 
dit fonds - en mogelijk ook nog andere BOM-fondsen - voorzien. 
Daarbij zal worden gekeken naar de effectiviteit en doelmatigheid 
van de fondsen en komt ook de vraag naar eventueel nieuw 
revolverend kapitaal aan de orde.  

Voor snelgroeiende innovatieve MKB-bedrijven in Brabant is in 
2018 het equitygedeelte van het MKB-plusfonds operationeel 
geworden (biedt investeringsruimte van circa € 120 miljoen). 
In de eerste helft van 2019 zal dat naar verwachting, eveneens 
voor € 120 miljoen, ook het geval zijn voor het leningendeel van 
het MKB-plusfonds. De provincie participeert in totaal met € 60 
miljoen in het MKB-plusfonds. In de financieringsbehoefte voor 
snelgroeiende bedrijven is hiermee (vooralsnog) voorzien.   
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Digitale transformatie voor een effectievere en efficiëntere 
organisatie
Digitale transformatie verwijst naar de informatietransitie die 
gaande is en zich de komende jaren verder zal voltrekken. 
Processen, ook primaire beleidsprocessen, zijn gebaat bij 
digitalisering. Digitalisering maakt innovatie mogelijk en leidt 
daarmee tot betere resultaten. We staan pas aan het begin 
van deze transformatie. Digitalisering en dataficering zijn de 
belangrijkste aspecten ervan.

Digitalisering maakt dataficering – het gebruik van grote 
hoeveelheden data – mogelijk. Het gebruik van data biedt kansen 
om voor de provincie. De mogelijkheden om zinvolle inzichten aan 
data te ontlenen nemen toe. Op deze inzichten kan de provincie 
beleid baseren. Bij iedere opgave waaraan we als provincie 
werken, is het daarom zinvol dat we ons afvragen of, en zo ja 
hoe, we data kunnen inzetten. Kunnen we data benutten om ons 
beleid of de uitvoering ervan effectiever en efficiënter te maken? 
Kunnen we er draagvlak mee vergroten, of de legitimiteit van ons 
beleid? 

Het gebruik van data vergroot de transparantie binnen 
beleidsprocessen. Dat maakt in sommige gevallen andere 
vormen van sturing door de overheid in de samenleving mogelijk 
(denk aan vormen van zelfsturing door inwoners en bedrijven). 
Natuurlijk is de provincie niet als enige bezig met dataficering 
en digitalisering. Ook gemeenten, regio’s en het bedrijfsleven 
zien kansen en spelen in op nieuwe mogelijkheden. De provincie 
kan hierbij op de schaal van Brabant een belangrijke partner 
zijn, zeker vanuit de haar vertrouwde en erkende positie als 
middenbestuur.

Anders dan in het verleden hebben processen als dataficering 
en digitalisering niet meer alleen betekenis voor uitvoering en 
ondersteuning. Ze raken nu het hart van de strategische processen 
binnen de provincie. Er is vandaag de dag dan ook vrijwel geen 
enkel beleidsprogramma dat niet kan profiteren van de nieuwe 
mogelijkheden van dataficering (waarbij we uiteraard wel oog 
moeten houden voor risico’s). Het gebruik van data vraagt wel een 
andere manier van kijken en denken. Die moeten we ontwikkelen 
en ondersteunen en we moeten de competenties die hiervoor nodig 
zijn in huis halen. Hiervoor is een datavisie ontwikkeld.

BIJLAGE 8 
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Omvang organisatie
De omvang van de provinciale organisatie wordt (financieel) 
bepaald door de omvang van het Organisatiekostenbudget (OKB). 
Dit is het budget dat beschikbaar is voor het functioneren van de 
provinciale organisatie.

De afgelopen bestuursperiode het Organisatiekostenbudget 
structureel gekort met een bedrag dat oploopt tot € 8,5 miljoen 
vanaf 2020 bij gelijkblijvende taken. Daarnaast is afgesproken dat 
tijdelijke taken die uitgevoerd worden met tijdelijk gefinancierde 
capaciteit afgebouwd worden, tenzij expliciet besloten wordt tot 
voortzetting van deze taken en de voor de uitvoering benodigde 
OKB-middelen beschikbaar worden gesteld. Een groot deel van 
de huidige tijdelijke taken en de daarvoor benodigde tijdelijke 
capaciteit is gekoppeld aan het huidige bestuursakkoord en loopt 
in 2019 af.

Wanneer (nieuw) beleid wordt vastgesteld, vindt besluitvorming 
plaats over de daarvoor benodigde (extra) capaciteit (bovenop de 
capaciteit die reeds in het OKB beschikbaar is) en de daarvoor 
benodigde OKB-middelen.

Uitgangspunt is dat het reguliere OKB beschikbaar is voor de 
reguliere taakuitvoering. De (regie op de) uitvoering van majeure 
investerings- en uitvoeringsprojecten maakt geen onderdeel uit 
van het reguliere OKB. Op het moment dat tot dit soort projecten 
besloten wordt, dient niet alleen het daarvoor benodigde krediet 
beschikbaar gesteld te worden, maar dient ook inzichtelijk te zijn 
hoeveel (extra) provinciale capaciteit voor de uitvoering van dat 

project nodig is en dus tijdelijk toegevoegd moet worden aan het 
OKB. Kortom: het benodigde OKB zal mee moeten stijgen met de 
ambities en budgetten om uitvoering daadwerkelijk mogelijk te 
maken.

Uit het OKB wordt ‘arbeidscapaciteit’ betaald: medewerkers in 
dienst van de provincie en inhuur of detacheringen die worden 
aangestuurd als waren zij medewerkers in dienst van de provincie. 
Inkoop van diensten (de opdracht om een bepaald product of 
eindresultaat op te leveren) komt niet ten laste van het OKB maar 
ten laste van programmabudget. 

Flexibiliteit organisatie
Door de korting op het OKB en de afbouw van tijdelijke capaciteit 
is de taakuitvoering steeds meer onder druk komen te staan. De 
lucht is zogezegd uit de organisatie geperst. Gevolg hiervan is 
dat ook de ruimte om incidentele vraagstukken en pieken in de 
uitvoering op te kunnen vangen vrijwel geheel verdwenen is. Een 
adaptieve ruimte van circa 5% van de totale capaciteit wordt 
wenselijk geacht. De directie streeft ernaar om deze ruimte de 
komende periode te creëren door (nog) efficiënter te werken, 
gebruik te maken van innovatieve toepassingen en in- en extern 
nog beter samen te werken.

Investeren in kwaliteit
In de afgelopen periode zijn grote stappen gezet in de benodigde 
organisatieontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers. Hiervoor zijn in de afgelopen bestuursperiode 
incidentele middelen beschikbaar gesteld en ingezet (€16 miljoen 
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voor de hele bestuursperiode). Dit is geen eenmalige actie. 
We moeten blijven meebewegen met de ontwikkelingen in de 
samenleving. Dat vraagt steeds andere kwaliteiten en competenties 
van onze medewerkers. Aandacht voor een professionele 
samenwerkingscultuur om de (maatschappelijke) opgaven te 
realiseren blijft van belang. In de ontwikkeling van die cultuur 
zullen we continu moeten blijven investeren. De organisatie blijft in 
beweging. Dit vraagt om structurele aanvullende middelen, zodat 
we met een passende set programma’s en adequate bemensing 
daarvan de opgaven succesvol kunnen realiseren. 

Ten behoeve van toekomstbestendige bemensing zijn, naast het 
reguliere opleidingsbudget, structureel aanvullende middelen 
nodig. Het gaat onder meer om: 
•  structurele competentieontwikkeling van zittende medewerkers; 
•  begeleiding van medewerkers die niet meer duurzaam inzetbaar 

zijn; 
•  frictiekosten;
•  behoud van zeer goede medewerkers voor de provinciale 

organisatie; 
•  het aantrekkelijk houden en wervend presenteren van de 

provincie als werkgever om de goede mensen aan te kunnen 
trekken.

Passende programma’s
De buitenwereld verandert snel en voortdurend. Verandering 
is het nieuwe continuüm. Dat vraagt van ons als provincie dat 
we ons slim, snel en effectief aanpassen aan de veranderende 
omstandigheden om ons heen, met behoud van kwaliteit. Maar 
ook dat we onze mensen vertrouwen geven en ruimte bieden om 
snel en proactief te kunnen handelen.

We zijn er daarbij van overtuigd dat we als organisatie meer 
toegevoegde waarde leveren als we denken en doen vanuit de 
maatschappelijke opgaven. Daarbij moeten we bewust nadenken 
over hoe we een bijdrage willen leveren aan deze opgaven: gaan 
we richting geven, beweging stimuleren of mogelijk maken en 
waarmaken?

Om opgavegestuurd te kunnen werken, richten we onze 
organisatie per 1 september 2019 in met een set nieuwe 
programma’s. Hierbij maken we onderscheid tussen vier soorten 
programma’s:
•  aanjaagprogramma’s; het gaat hier om programma’s die vooral 

richting geven en beweging stimuleren. De aanjaagprogramma’s 
hebben voor alle andere programma’s een katalyserende 
werking. Het gaat hier om een beperkt aantal inhoudelijke en 
culturele thema’s die van belang zijn voor de hele organisatie. 
Denk aan digitalisering, internationalisering en innovatief 
samenwerken;

•  ontwikkelprogramma’s: het betreft beleidsinhoudelijke 
programma’s met een accent op richting geven en beweging 
stimuleren; 

•  realisatieprogramma’s: deze zijn vooral gericht op mogelijk 
maken en waarmaken via verschillende instrumenten (o.a. 
participaties, subsidies en vergunningen) en concrete 
uitvoeringsprojecten.

•  concernprogramma’s: dit zijn de meer ondersteunende en 
faciliterende programma’s. De concernprogramma’s ontwikkelen 
beleid, adviseren en voeren uit ten dienste van het goed 
functioneren van de provinciale organisatie als geheel en de 
onderdelen daarbinnen. 

We streven ernaar de indeling van de provinciale 
programmabegroting en de set nieuwe programma’s op korte 
termijn inzichtelijk op elkaar te laten aansluiten. 
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Aanleiding
Het College van Gedeputeerde Staten heeft op 17 juli 2017 
de notitie ‘Doorontwikkeling naar een opgavegestuurde 
netwerkorganisatie’ vastgesteld. Met dit besluit heeft Gedeputeerde 
Staten de ambitie uitgesproken de provinciale organisatie door 
te ontwikkelen naar een opgavegestuurde netwerkorganisatie, 
die flexibel kan meebewegen met veranderingen in de 
maatschappij en die tijdig kan inspelen op de vragen die 
aan de organisatie worden gesteld. Om het bovenstaande te 
bereiken, stelt Gedeputeerde Staten de inhoud van en het werken 
met programma’s centraal: ‘Om beter in te kunnen spelen op 
veranderende omstandigheden in onze omgeving, wordt de 
kern van de organisatie gevormd door een set van robuuste 
programma’s van waaruit wij de maatschappelijke opgaven 
realiseren’ (GS-besluit d.d. 17 juli 2017).

Waarom een nieuwe set programma’s?
Onze organisatie werkt meer en meer opgavegestuurd. Sinds 
begin 2018 bestaan er geen clusters meer. Iedereen werkt in één 
of meerdere programma’s aan de ontwikkeling van Brabant. Deze 
programma’s – in totaal 48 op dit moment – hebben niet allemaal 
een logische verbinding met de opgaven die buiten spelen en 
verschillen sterk in omvang, inrichting, sturing en toedeling van 
middelen (euro’s en fte’s). De huidige indeling blijkt bovendien in 
de praktijk niet het gewenste samenspel tussen programma’s op te 
leveren. 

De buitenwereld verandert snel en voortdurend. Verandering is 
het nieuwe continuüm. Dat vraagt van ons als provincie dat we 
ons steeds slim, snel en effectief aanpassen aan de veranderende 
omstandigheden om ons heen, met behoud van kwaliteit. Maar 
ook dat we onze mensen vertrouwen geven en ruimte bieden om 
snel en proactief te kunnen handelen.

We zijn er daarbij van overtuigd dat we als organisatie meer 
toegevoegde waarde leveren als we denken en doen vanuit de 
maatschappelijke opgaven. Daarbij moeten we bewust nadenken 
over hoe we een bijdrage willen leveren aan deze opgaven: gaan 
we richting geven, beweging stimuleren of mogelijk maken en 
waarmaken?

Het gaat om ambitie-gedreven verandering, dat betekent dat het 
meer is dan alleen een organisatieplaatje. Het gaat om een andere 
manier van werken: vanuit gezamenlijkheid, in goede interne 
samenwerking. Van losse programma’s naar een collectief. 
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Ontwikkeling van Brabant voorop
Wereldwijd staan we voor een aantal grote transities (klimaat, 
energie, verstedelijking, digitalisering, voedselvoorziening). Deze 
vraagstukken spelen van mondiaal tot lokaal niveau en de wijze 
waarop wij er nu mee omgaan, bepaalt mede onze toekomst. 

In 2018 is een intensief traject doorlopen om te komen tot de 
Brabantse Omgevingsvisie. In dit traject heeft de provincie samen 
met Brabantse partners de volgende punten als opgaven benoemd:
•  Een gezonde en veilige leefomgeving (inclusief 

omgevingskwaliteit)
• Energietransitie
• Klimaatbestendigheid
•  Duurzame verstedelijking, vitaal platteland en mobiliteit  

(slimme netwerkstad)
• Concurrerende en duurzame economie

We hebben deze opgaven als uitgangsunt genomen bij het 
opnieuw inrichten van onze organisatie. Daarbij hebben we één 
opgave toegevoegd, te weten ‘leefbaarheid’. Met deze opgave 
werken we voortdurend aan een duurzame, inclusieve samenleving 
waar steeds meer mensen delen in en bijdragen aan een goede 
kwaliteit van leven. Alle inspanningen die we als provincie leveren, 
hebben we volgens deze grote opgaven gelabeld en geordend in 
een nieuwe set programma’s. Dit is de grofstructuur. 

We hebben deze opgaven als uitgangspunt genomen in de 
wetenschap dat het nieuwe provinciebestuur nieuwe c.q. andere 
of aanvullende opgaven kan formuleren, alsook dat inkleuring van 
deze of andere opgaven aan de politiek is. De onderliggende 
programmastructuur is daarop ingericht. De programmering van de 
programma’s vindt pas plaats nadat het nieuwe bestuursakkoord 
gepresenteerd is zodat de politiek-bestuurlijke accenten verankerd 
kunnen worden in de programma’s.
 
Nieuwe set van programma’s
De nieuwe set van programma’s is dus onze interne 
organisatiestructuur. Deze is getoetst aan een aantal 
uitgangspunten en inrichtingsprincipes:
•  het werk wordt georganiseerd in programma’s;
• elk programma draagt bij aan meerdere opgaven;  
•  evenwichtige ‘span of attention’ in fte, middelen en mate van 

complexiteit;
•  we onderscheiden 4 ‘soorten’ programma’s: ontwikkel-, 

realisatie-, concern en aanjaagprogramma’s;
•  herkenbaar voor buiten in naamgeving en in bezetting;
•  toekomstbestendig.

De bestuurlijke driehoek ‘bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk 
opdrachtgever (=programmamanager) en ambtelijk opdrachtnemer’ 
blijft intact. We richten stabiele besturingsdriehoeken in met een 
geloofwaardige bezetting. We borgen daarnaast de kwaliteit in de 
programma’s.
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Dit leidt tot de volgende set van programma’s: 

Met bovengenoemde set van programma’s staat de organisatie 
klaar om het nieuwe bestuursakkoord samen met het nieuwe 
provinciebestuur te realiseren. Op basis van het nieuwe 
bestuursakkoord wordt de uiteindelijke programma-indeling 
definitief gemaakt en worden programmamanagers benoemd.  
De programmering vindt daarna plaats.
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Naar inhoudsopgave
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FACTSHEETS

Economie en Innovatie 
 
Generiek economisch beleid 
 
Digitalisering 
 
Internationalisering & Branding 
 
Mobiliteit & Infrastructuur 
 
Verbindend Water 
 
Vitale natuur &  
Waardevolle landschappen 
 
Milieu & Gezondheid 

Duurzame verstedelijking 
 

Energie & Circulaire Economie 
 
Agrofood & Landbouwtransitie 
 
Cultuur 
 
Cultureel Erfgoed  
 
Sociale Veerkracht 
 
Sport  
 
Kwaliteit Openbaar Bestuur 
 
Weerbare Overheid 
 
Politiek-bestuurlijk samenspel  
 

Onderstaande factsheets zijn beschikbaar als losse documenten.

https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet1.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet2.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet3.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet4.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet5.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet6.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet7.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet7.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet8.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet9.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet10.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet11.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet12.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet13.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet14.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet15.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet16.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet17.pdf
https://www.brabant.nl/html/overdrachtsdossier/factsheet18.pdf
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