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Onderwerp 
Beantwoording technische vragen gebiedsontwikkeling Fellenoord. 
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/  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

K.W.M. (Kim) Knijff 

Telefoon 

(06) 18 30 32 99 
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kknijff@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 17 januari 2023 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie 

technische vragen over Gebiedsontwikkeling Fellenoord gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. 1. Vanuit welke programma's is het de bedoeling dat overgebleven 
middelen in dit nieuwe spaarpotje belanden?  
 

Antwoord:  

In het statenvoorstel is opgenomen dat deze reserve tevens gebruikt zal 

worden voor toekomstig te reserveren middelen voor de overige 

gebiedsontwikkelingen. Deze eventueel in de toekomst aanvullend 

beschikbaar te stellen middelen kunnen t.z.t. aan deze reserve worden 

toegevoegd. Het gaat hierbij dus niet per se om onderuitputting (overgebleven 

middelen).  

Zowel het structureel beschikbaar stellen van middelen t.b.v. deze reserve 

(sparen) als ook incidentele middelen kunnen afkomstig zijn van bestaande 

middelen (programmagelden) en of algemene middelen, het betreft te allen 

tijde een besluit van uw staten.  

 

2. 2. Is dit systeem van een spaarpotje in principe ook in te stellen voor 
andere programma's en/of projecten (indien de politieke keuze daarvoor 
wordt gemaakt)? 
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Antwoord:  

Ja, er bestaan reeds diverse reserves (“spaarpotten”) voor diverse 

beleidsterreinen (zoals Natuur, Mobiliteit, Economie, etc.), dus het wordt al 

breed toegepast voor andere programma’s/projecten. Voor wat betreft ‘het 

sparen’ kan gekozen worden voor incidentele voeding van een reserve (zoals 

dit voorstel) of structurele voeding met een jaarlijks bedrag. Het is, zoals u 

aangeeft, aan uw Staten om deze keuzes te maken. 

 

Tot slot vraagt u om het paginanummer van de begroting waarnaar verwezen 

wordt, aangaande het sparen. De verwijzing had naar de begroting van 

2022 moeten zijn, excuus voor het ongemak. Op pagina 5, in het algemeen 

inleidend hoofdstuk, onder de paragraaf: Focus op de Uitvoering staat 

opgenomen “…..We zien de gebiedsgerichte aanpak eveneens in onze 
verstedelijkte regio's zoals de Brainport Eindhoven, de stedelijke regio Breda - 
Tilburg en 's-Hertogenbosch waarin wonen, werken, openbaar vervoer en 
klimaat samenkomen en in samenhang opgepakt moeten worden vanwege de 
betaalbaarheid ervan en de inwerking op elkaar. We onderzoeken hoe we - 
vooruitlopend op het aanstaande beleidskader Leefomgeving - onze 
verstedelijkingsambities ook financieel kunnen waarmaken. We verkennen 
onder meer of het instellen van een aparte 'spaarpot' voor deze ambitie van 
meerwaarde is….” 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

K.W.M. Knijff 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 
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