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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het eindverslag van Landschappen van Allure.
Aanleiding
Op 27 november 2012 is de Subsidieregeling Landschappen van Allure NoordBrabant in werking getreden. In artikel 18 is bepaald dat Gedeputeerde Staten
binnen vijf jaar na de inwerkingtreding aan Provinciale Staten een eindverslag
toesturen. Op 12 september 2017 hebben wij u medegedeeld dat er aan
verschillende projecten uitstel is verleend en dat het verslag derhalve begin
2019 wordt toegestuurd.
Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten stellen het eindverslag vast en zenden het ter kennisname
toe aan Provinciale Staten.
Kernboodschap

1. Het eindverslag van Landschappen van Allure is gereed
Het beschrijft de resultaten van de investering van ruim € 130 mln. die de
provincie en de regio’s gezamenlijk hebben geleverd.

2. Ten behoeve van enkele onderdelen is uitstel verleend tot eind 2019.
2.1. Bijna alle prestaties zijn opgeleverd en voor de overige onderdelen zijn
de prestaties vastgelegd.
2.2. De definitieve financiële cijfers worden gebaseerd op de subsidie
vaststellingsbesluiten, welke pas medio 2020 beschikbaar komen. De
provinciale bijdrage kan echter nooit hoger uitvallen dan in de
subsidiebeschikking (bij aanvang) is vastgelegd.

3. De projecten werden vrijwel volledig uitgevoerd zoals beschreven in de
subsidieaanvragen
3.1. De fysieke doelen van Landschappen van Allure werden gerealiseerd.
3.2. Sommige projectonderdelen moesten in de praktijk worden bijgesteld
om te kunnen worden uitgevoerd.
3.3. De cofinanciering viel zo’n 3,5% hoger uit dan aanvankelijk begroot
(referentie datum 15-11-2018).
3.4. Verdienmodellen voor natuurdoelen blijkt in de praktijk een lastige
materie.
4. Doorwerking van het investeringsprogramma
4.1. Landschappen van Allure heeft een forse bijdrage geleverd aan het
realiseren van de basisvoorwaarden voor een hoogwaardige kennis- en
innovatieregio
4.2. De werkwijze is inmiddels verankerd in de omgevingsvisie voor
Brabant.
4.3. De regio’s zijn al volop bezig om (in nieuwe vormen en wisselende
allianties) te blijven werken aan het landschap als randvoorwaarden
voor het stimuleren van de (regionale) economie.

Consequenties

1. Het beeld van wat Landschappen van Allure heeft opgeleverd is thans
(vrijwel) compleet.
Het eindverslag kan zoals aangekondigd, thans worden aangeboden.

2. Het financieel eindbeeld kan medio 2020 aan Provinciale Staten
worden aangeboden.
U ontvangt te zijner tijd een financiële tabel als aanvulling op het
huidige eindverslag. Dan zal ook duidelijk worden of er eventueel
middelen onbenut blijven.

3. Het investeringsprogramma leverde een belangrijk impuls voor Brabant
als hoogwaardig kennis- en innovatieregio en de effecten blijven in de
toekomst doorwerken.
Europese en internationale zaken
n.v.t.
Communicatie
Het verslag wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers van Landschappen
van Allure. De resultaten van het project worden op 25 januari 2019
gepresenteerd in een grote slotbijeenkomst voor alle direct betrokkenen,
waaronder statenleden. Ook de pers wordt hierbij uitgenodigd. De resultaten
worden daarnaast vastgelegd in een publieksvriendelijk en visueel aantrekkelijk
eindverslag.
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Vervolg
Het overzicht van de definitieve cijfers volgt in 2020.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer H.J. van Herk, (073) 681 29 61,
hvherk@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer R. van Ruremonde, (073) 681 26 72,
rvruremonde@brabant.nl.
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