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Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik u graag informeren over de themabijeenkomst Bestuurlijke
vernieuwing die op 30 juni plaats vindt.

Kopie aan

Van

Waarom een themabijeenkomst?
Ter uitvoering van de motie maatwerkbeleid, die 11 november 2016 door uw
Staten is aangenomen, hebben Gedeputeerde Staten drie beleidsonderwerpen
geselecteerd die de komende periode een nieuwe fase van het beleidsproces
ingaan.
1.
Brabantse Aanpak Leegstand
2.
Lange termijn beleid Energie
3.
Innovatieprogramma Agrofood

Telefoon

(073) 681 25 80
Email

mspierings@brabant.nl
Bijlage(n)

Het zijn beleidsonderwerpen waarbij Gedeputeerde Staten op een nieuwe manier
interactief beleid willen maken of uitvoeren, samen met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke instellingen. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen
overheidsparticipatie enerzijds, en uw rol als Staten daarbij anderzijds. Als we
burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen een grotere rol geven bij de
ontwikkeling en uitvoering van beleid, dan heeft dat invloed op uw rol als Staten.
Gedeputeerde Staten willen graag samen met u bepalen op welke wijze uw Staten
hierbij betrokken worden. Deze themabijeenkomst vormt het startpunt van dit proces.
Doel bijeenkomst
Het doel is om samen met uw Staten te komen tot een proces van beleidsvorming
waarin de betrokkenheid van de samenleving optimaal is ingevuld en de rol van uw
Staten op voorhand helder is. Ik wil graag horen wat uw ideeën zijn over uw mate
van sturing bij de drie beleidsonderwerpen (zoals aangegeven in Statenmededeling
Bestuurlijke Vernieuwing in Beeld, 4159032).
Opzet bijeenkomst
•
Toelichting beleidsonderwerpen
Op de bijeenkomst wordt de stand van zaken van de drie beleidsonderwerpen
(kort) toegelicht door de betrokken ambtenaren. Elk beleidsonderwerp heeft een
vraag aan de Staten over de wijze waarop ze willen worden betrokken. Meer
hierover is in deze memo terug te vinden bij de ‘Stand van zaken’.
•
Reflecties Brabant Advies
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Dhr. L. Dubbeldam (Directeur Brabant Advies) zal vervolgens in gaan op de
reflecties die Brabant Advies heeft gemaakt bij de Perspectiefnota. Hiermee wordt
voldaan aan mijn toezegging bij de behandeling van de Perspectiefnota om de
reflecties van Brabant Advies te betrekken bij de Statenmededeling Bestuurlijke
Datum
vernieuwing en het gesprek met PS dat hierover volgt.
Dhr. Dubbeldam zal bij zijn reflecties de koppeling maken naar de drie 20 juni 2017
beleidsonderwerpen. Hoe kunnen de reflecties een plaats krijgen bij deze drie Stuknummer
onderwerpen? Hij doet daarbij ook een aantal suggesties voor de wijze waarop uw
Staten daarbij op een vernieuwende manier betrokken kunnen worden.
•
Open gesprek
Aan de hand van de bespiegelingen van dhr. Dubbeldam wil ik graag in een open
gesprek verkennen hoe uw betrokkenheid eruit kan zien. Ik vraag u daarom om
alvast na te denken over de volgende vragen.
Willen uw Staten bij ieder van deze drie onderwerpen op een vernieuwende
wijze betrokken worden?
Heeft u ideeën over een vernieuwende manier van betrokkenheid?
•
Vervolg
Afhankelijk van het gesprek zullen we samen met de Staten bepalen hoe we vervolg
geven aan deze bijeenkomst. Het is daarbij mogelijk om voor ieder van de
onderwerpen een eigen traject te volgen.
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Stavaza projecten
1.Programma Brabantse Aanpak Leegstand
Op 18 november 2016 hebben Provinciale Staten het programma Brabantse
Datum
Aanpak Leegstand vastgesteld. Het programma Brabantse Aanpak Leegstand is een
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programma voor de duur van deze bestuursperiode, voortgekomen uit het
Stuknummer
Bestuursakkoord en Perspectiefnota 2017. Aanleiding is dat de leegstand in Brabant
toeneemt, ondanks afspraken en inspanningen, in alle typen vastgoed (winkels, kantoren,
bedrijventerreinen, erfgoed en maatschappelijk en agrarisch vastgoed).
De provincie is geen probleemeigenaar, maar is in de oplossing een belangrijke verbindende en
stimulerende factor.
Doel van het programma is met Brabantse partners een trendbreuk in gang te zetten en enerzijds
strakker sturen op uitbreiding en anderzijds slimmer ruimte te geven aan innovatieve gebiedsgerichte
transformaties in stedelijk en buitengebied. In minimaal 12 gebieden dragen wij bij aan het realiseren
van maatschappelijke opgaven door samen met partners oplossingen voor leegstand (sloop en
herbestemming) te combineren met de realisatie van woningbouw, duurzame energie,
natuurontwikkeling, herbestemming en sloop en casuïstiek (gebiedsgericht) in samenhang op te
pakken. Optimale inzet van bestaand en ontwikkeling van nieuw instrumentarium maakt daarvan deel
uit. Wij zorgen voor inspirerende labs en werkateliers, waarin we met partners de expertise uit de
gebiedsontwikkeling en transformaties delen en opschalen. Tot slot: jaarlijks zorgen we voor de
Monitor Stand van Leeg, die gemeenten en andere partners (kunnen) benutten voor hun monitoring,
de analyse van het vraagstuk en het vinden van geschikte oplossingen.
Provinciale Staten hebben het programma vastgesteld en mee richting gegeven in de
voorbereidingsfase. Zo is onder andere een themabijeenkomst informatiemarkt georganiseerd met
informatie van Samen Hart voor de Zaak (detailhandel en centrumontwikkeling), Taskforce VAB’s
(leegstaand agrarisch vastgoed) en Erfgoedfabriek (herbestemming erfgoed en maatschappelijk
vastgoed).
In 2017 ontvangen Provinciale Staten in het najaar (november) een voortgangsrapportage. In de
tweede helft van 2018 staat de evaluatie gepland.
Vragen aan uw Staten:
•
Doorgaans ontvangen PS de resultaten van een beleidsevaluatie; willen PS voor de
evaluatie van de Brabantse Aanpak Leegstand ook aan de voorkant (mee)sturen en
vragen meegeven?
•
Tijdens de uitvoering zijn PS doorgaans op afstand. Heeft u wensen om in 2018
geïnformeerd te worden, bijvoorbeeld door contact met gemeenten en andere partners in
gebiedsontwikkelingen? Of wellicht juist op specifieke onderwerpen van leegstand, zoals
de combinatie tussen het oplossen van leegstand en realiseren van opgaven m.b.t.
energie, natuur en wonen?
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2. Energiebeleid in Brabant
Duurzame energie is één van de speerpunten van de provincie Noord-Brabant. Via ons huidige beleid
‘Energieagenda 2010-2020’ en het daaruit voortvloeiende ‘Uitvoeringsprogramma Energie’ werken
we er hard aan om in 2020 14% van de energie in Brabant duurzaam op te
wekken. Desalniettemin is het van belang om nu ook al verder vooruit te kijken. We Datum
20 juni 2017
hebben immers de ambitie uitgesproken om in 2050 volledig energieneutraal te zijn.
Stuknummer
Om die reden is het team al bezig met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van
een lange termijn visie voor duurzame energie, het nieuwe beleidskader voor 2020 – 2030. Dit
toekomstige beleid heeft in onze ogen alleen kans van slagen als het samen met inwoners, gemeenten
en bedrijven wordt ontwikkeld én uitgevoerd.
De provincie Noord-Brabant is één van de partijen die een rol wil en kan spelen in de energietransitie.
Tegelijkertijd weten we dat onze rol belangrijk, maar bescheiden is. Het Planbureau voor de
Leefomgeving berekende bijvoorbeeld dat de energietransitie in Nederland, bij het nakomen van de
afspraken uit het klimaatakkoord in Parijs, tot 2030 tussen de 1,6 en 5,5 miljard euro per jaar kost.
Alleen in samenwerking met alle betrokkenen in onze provincie kunnen we de komende jaren dus het
verschil maken. Dat betekent dat we de energie-agenda 2020 - 2030 in samenwerking met al deze
(Brabantse) partners op willen gaan stellen. Daarbij ligt tegelijkertijd een dilemma. We willen de
energie-agenda een agenda laten zijn van alle Brabanders en alle betrokken partijen, maar
tegelijkertijd is het ook onze provinciale agenda. De vraag is in hoeverre uw Staten aan het eind van
het proces nog een inhoudelijk oordeel willen en kunnen vellen als de agenda in samenspraak met
alle belangrijke partners tot stand is gekomen. Het is immers de agenda van de Brabantse energieke
samenleving en niet alleen van de provincie. Uiteraard willen we daarbij wel de kennis en
betrokkenheid van de Staten gebruiken. Uit dit dilemma komen twee vragen voort die we graag in de
themabijeenkomst willen bespreken:
Vragen aan uw Staten:
• Zijn uw Staten bereid om alleen maar kaders te stellen over het proces en alleen aan de hand
van deze kaders aan het eind van het proces het eindproduct (de agenda) te contoleren?
• Als u deze rol pakt, ziet u dan een mogelijkheid om eerder in het proces (op vernieuwende
wijze) inhoudelijk bij te dragen aan de totstandkoming van de agenda?
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3. Innovatieprogramma Agrofood
Hightech en agrofood vormen de belangrijkste economische sectoren in Brabant.
Door beide sectoren met elkaar te verbinden zal een scala aan nieuwe innovaties
ontstaan en kunnen we de sterke (inter)nationale positie van beide sectoren
behouden en versterken. Bedoeling is om te komen tot meer duurzame technologie Datum
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in de agrofoodsector.
Stuknummer

Momenteel zijn we bezig om, ter aanvulling op de bestaande inzet vanuit het
Innovatieprogramma Agrofood, voor de cross-over Agrofood & HighTech een actieagenda (business)kansen op te stellen. Dit doen we via een programmatische aanpak,
samen met onze (intermediaire) partners, kennisinstanties en bedrijfsleven. Voor het
vergroten van de focus is het noodzakelijk helder te krijgen welke vragen en
behoeften bedrijven hebben, welke acties nodig zijn en wie wat hierin kan betekenen.
Innovaties kosten tijd en geld en het is geen garantie dat het een succes gaat worden.
Daarentegen zijn de verwachtingen van bestuurders en vanuit de politiek hoog
gespannen.
Vraag aan uw Staten:
• Bij de start van een innovatieprogramma kun je voorspellen dat niet alle
innovaties zullen lukken. De innovaties die wel succesvol zijn, doorlopen soms
een traject van 5-10 jaar. Hoe wilt u het succes van een innovatieprogramma
bepalen, wanneer het onbekend is wat de resultaten zullen zijn?
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