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1. VOORWOORD
Wat leren we van de coronacrisis? Covid-19 heeft de 
kwetsbaarheden van Brabant meedogenloos bloot-
gelegd: van de risico’s van de intensieve mens- en 
dieraantallen in onze provincie tot aan de kwetsbare 
positie van specifieke groepen: van zzp’ers, arbeids-
migranten, ouderen en onze jeugd. Ook waren er 
positieve effecten: de kraakheldere luchten in het 
voorjaar van 2020, het vrijwel ontbreken van files, de 
mogelijkheden die digitalisering biedt en de waarde-
ring voor de natuur in onze directe omgeving. 

BrabantAdvies heeft vanaf de eerste lockdown 
gepleit voor een herstelaanpak waarbij de duurzame 
toekomst van Brabant als leidraad geldt. Met extra 
aandacht voor een langetermijnaanpak van gezond-
heid en toenemende gezondheidsverschillen, juist 
ook vanuit de provincie. 

Naast de vragen die corona oproept, zullen we ook 
antwoorden moeten vinden op andere grote maat-
schappelijke uitdagingen. Met de derde droge zomer 
op rij tekenen zich de consequenties af van de snelle 
klimaatverandering. Het stikstofvraagstuk ligt nog 
steeds op tafel, de kanteling in de teruggang van bio-
diversiteit is nog niet in zicht. De ruimtedruk neemt 
toe met de woningbouwopgave, de energietransitie, 
de extensivering van landbouw en de schaalver-
groting op bedrijventerreinen. Hoe zorgen we dat we 
de uitdagingen mét de Brabanders vormgeven?

Complexe vraagstukken dwingen Brabant tot keuzes. 
Ze vragen om een brede blik vanuit verschillende 
invalshoeken. Los van politieke of kortetermijn-
belangen. Precies dat maakt BrabantAdvies onder-
scheidend. Dankzij de vier raden waaruit wij als 
onafhankelijke adviesorganisatie zijn opgebouwd, zijn 
we in staat belangrijke vraagstukken van verschillende 
kanten te benaderen. Met de raden beschikken we 
over kennis van wetenschap, beleid en uitvoering. 
Zo nodig schakelen we ook externe experts in. Zo 
komt BrabantAdvies tot krachtige, breed gedragen 
en onafhankelijke adviezen. Ook helpen we beslissers 
met concrete actievoorstellen. We zien onszelf als 
buitenboordmotor waarmee de koers van Brabant te 
bepalen is of bij te stellen. 

BrabantAdvies heeft in de verschillende adviezen in 
2020 aandacht gevraagd voor het verhaal achter het 
beleid. In de stikstofcrisis is al snel het technocratisch 
debat dominant. Het belang van bijzondere natuur-
gebieden of onze gezamenlijke trots erop, komt nau-
welijks meer over het voetlicht. Ons pleidooi om de 
inhoud centraal te stellen is ook terug te lezen in ons 
advies over een nieuwe aanpak voor de Rood voor 
Groenregelingen. Het invullen en borgen van omge-
vingskwaliteit moet hierin het uitgangspunt zijn. Dat 
vraagt om heldere kaders in de nieuwe omgevings-
plannen én ruimte voor maatwerk. 
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BrabantAdvies wil impact hebben aan het begin van 
de beleidsvorming, zodat de inzichten die we aandra-
gen meegenomen kunnen worden. Ook als er in de 
uitvoering verbeteringen mogelijk zijn, geven we dat 
aan. Zo komen we samen tot een beter Brabant.

Welke concrete acties en adviezen we daarbij voor 
ogen hebben? U leest er meer over in deze terugblik 
op 2020. Laat het u inspireren!

Wim van der Meeren Ivka Orbon
voorzitter directeur 
BrabantAdvies BrabantAdvies
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2. OVER BRABANTADVIES 
BRABANTADVIES INSPIREERT, SIGNALEERT EN GEEFT RAAD

BrabantAdvies wil het beste voor Brabant en de 
Brabanders. Als onafhankelijke adviesorganisatie 
kijken we met vier verschillende brillen naar de 
belangrijkste Brabantse vraagstukken. 

4 RADEN WETEN MEER DAN 1
Die benadering vanuit vier kanten vloeit logisch voort 
uit de opbouw van BrabantAdvies; onze organisatie 
omvat namelijk vier Brabantse adviesraden:

 Î Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant
 Î Provinciale Raad voor de Leefomgeving
 Î Provinciale Raad Gezondheid 
 Î Young Professionals Brabant (de toekomst van 

Brabant)
Met deze opbouw zijn we als adviesorganisatie 
uniek in Nederland. Onze raden zijn een garantie 
voor krachtige, breed gedragen en onafhankelijke 
adviezen.

INFORMATIE UIT DE HAARVATEN VAN BRABANT
Vier adviesraden met experts én generalisten. 
Deskundigen die op hun kennisgebied in direct 
contact staan met de dagelijkse praktijk. Daardoor 
beschikt BrabantAdvies over informatiestromen 
die uit de haarvaten van de Brabantse samenleving 
komen. De raden bespreken samen de belang-
rijkste Brabantse vraagstukken. Is het nodig, dan 

schakelen we externe specialisten in, zeker ook van 
buiten Brabant. Onze werkwijze is hedendaags: geen 
logge processen, we mobiliseren per vraagstuk de 
gewenste deskundigheid. We zetten inhoudelijke 
specialisten en ervaringsdeskundigen samen in een 
expertteam om tot kordate adviesactie te komen. 

BUITENBOORDMOTOR 
Ons doel? Wij willen het beste voor Brabant en de 
Brabanders. Dat bereiken wij door het provinciebe-
stuur, onze belangrijkste opdrachtgever, te voorzien 
van eigen-wijze adviezen. Dat doen we gevraagd en 
op eigen initiatief. Soms zijn we de luis in de pels, 
soms second opinion of de frisse blik. We zien onszelf 
als buitenboordmotor waarmee de koers van Brabant 
te bepalen is of bij te stellen.
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3.  ADVIEZEN EN ACTIVITEITEN 
IN 2020

De belangrijkste leidraad voor ons werk zijn de adviesaanvragen van de provincie. Dat is de 
ruggengraat van ons jaarlijkse werkplan. Daarnaast adviseren we ook op eigen initiatief. Een 
samenvatting van onze adviezen en activiteiten in 2020:

ACTIES VOOR OPVANG EN HERSTEL CORONACRISIS

BrabantAdvies heeft haar waardering uitgesproken 
voor de snelle provinciale corona-aanpak, maar 
pleit ook voor aanvullende acties én aandacht voor 
de effecten op de lange termijn. De oproep is om 
in Brabant geplande investeringen zoveel mogelijk 
door te zetten en ruimte te bieden aan creatieve 
oplossingen van ondernemers. Daarnaast vraagt 
BrabantAdvies aandacht voor de gezondheid van 
de werknemers in alle sectoren: de voorzorgs- en 
hygiëne maatregelen worden niet overal voldoende 
in acht genomen. Inclusief de huisvesting en slechte 
toegang van arbeidsmigranten tot gezondheidszorg. 
Tot slot is het zaak deze crisis te benutten om er 
sterker uit te komen: van de aanpak van zoönosen 
tot vernieuwing door digitalisering. BrabantAdvies 
adviseert de provincie te monitoren wat goed gaat 
en beter kan in de zorg, bij bedrijven en in de leefom-
geving. En daarmee de link te leggen in provinciaal 
beleid.

Presentatie en resultaat
Het briefadvies is op 23 maart aangeboden aan gede-
puteerde Martijn Van Gruijthuijsen (Economie, Kennis 
en Talentontwikkeling) en was daarmee een bouw-
steen voor de doorontwikkeling van de herstelaan-
pak corona. Daarnaast heeft BrabantAdvies een rol 
gespeeld in de uitwisseling over de ontwikkelingen en 
aanpakken elders in Nederland, ook via de landelijke 
en regionale SER-secretariaten.

DOWNLOAD PUBLICATIE
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OPROEP LANGETERMIJNAANPAK VOOR GEZONDHEID

Niet vaak hebben we zo aan den lijve ondervonden 
wat het begrip ‘publieke gezondheid’ inhoudt. Dit 
onderstreept het belang van een langetermijn aanpak 
van de provincie op het gebied van gezondheid. 
Dat Brabant brandhaard van het coronavirus in 
Nederland is geweest, heeft veel vragen opgeroepen 
in de samenleving. Gerichte acties op verbetering 
luchtkwaliteit zijn no-regret voor de gezondheid van 
de Brabanders. Hoewel de relatie tussen corona en 
luchtkwaliteit echt nog moet blijken uit het onder-
zoek, staat de directe relatie tussen luchtkwaliteit 
en gezondheid wel vast. BrabantAdvies pleit ervoor 
om de One Health benadering in provinciaal beleid 
te intensiveren. De coronacrisis, begonnen als een 
zoönose, leert ons het belang van de relatie tussen 
mens, dier en milieu. Dit vraagt om samenwerking 
tussen professionals uit de humane en veterinaire 
sector en professionals uit de voedsel-, milieu- en 
natuur gerelateerde sectoren. Tot slot is het zaak 

om rekenschap te geven van gezondheidsverschil-
len in Brabants beleid. De balans en samenhang 
tussen welzijn en welvaart komt bij veel mensen 
en gezinnen in het gedrang door de coronacrisis. 
Vooral de sociaaleconomische gevolgen hebben op 
termijn ook hun weerslag op de volksgezondheid. 
Gezondheidsverschillen en een toenemende twee-
deling in Nederland en Brabant gaan hand in hand. 

Presentatie en resultaat
Het briefadvies is op 15 mei 2020 aangeboden aan 
gedeputeerde Elies Lemkes. De aanbevelingen zijn 
door de provincie deels benut voor de herstelaanpak 
corona en de eerste stappen in de gezondheidsaan-
pak. Daarnaast zijn de aanbevelingen ook een voor-
schot op het gevraagde advies ten behoeve van de 
provinciale gezondheidsvisie in 2021.

DOWNLOAD PUBLICATIE

ADVIES OVER EEN NIEUWE AANPAK ROOD EN GROEN, 10 JULI 2020

Kies voor een nieuwe aanpak voor rood en groen in 
het buitengebied. Met de al lang bestaande ‘Rood 
voor Groenregelingen’ zijn waardevolle resultaten 
behaald: fosfaatrechten zijn ingeleverd, stallen zijn 
gesloopt, landgoederen zijn ontwikkeld en er zijn 
woningen aan randen van dorpen en steden gere-
aliseerd. Toch pleit BrabantAdvies voor een nieuwe 
benadering in de nieuwe omgevingsverordening. De 
strakke en gedetailleerde voorwaarden leiden vaak 
tot langdurige onderhandelingen tussen initiatiefne-
mers en overheid met hoge transactiekosten. Een 
meer integrale aanpak, waar rode en groene functies 
in het buitengebied elkaar juist versterken, is gewenst. 
Met meer ruimte voor maatwerk om omgevingskwa-
liteit te kunnen creëren. De gemeenten zijn hiervoor 
primair aan zet. BrabantAdvies pleit voor een stevige 
rol van de provincie: door te regelen dat gemeenten 
een richtinggevend kader ontwikkelen. En in één 
nieuwe regeling te borgen dat initiatiefnemers het 
proces met stakeholders goed inrichten en dat zij 
meefinancieren in maatschappelijke meerwaarde. 
Monitor dit én bied gemeenten onafhankelijke exper-
tise aan om omgevingskwaliteit praktisch en tastbaar 
te maken. Benut ook de beschikbare netwerken 
en instrumenten, zoals de Ontwikkelmaatschappij 
Ruimte voor Ruimte en het Groen Ontwikkelbedrijf.

Presentatie en resultaat
Het advies is op 10 juli aangeboden aan gedepu-
teerde Erik Ronnes (Ruimte en Wonen). Het advies 
heeft een plek gekregen in de uitwerking van de 
Omgevingsgverordening waarover in 2021 wordt 
besloten. Klik hier voor de samenvatting van het 
advies.

DOWNLOAD PUBLICATIE
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ECONOMISCHE VISIE: ‘CONCURREREND, DUURZAAM EN ADAPTIEF’

Werken aan een concurrerende, duurzame en adap-
tieve economie. Met brede welvaart als uitgangspunt 
en de arbeidsmarkt en ruimtelijke kwaliteit als cruci-
ale componenten. Zet, ook in crisistijd, de investerin-
gen op duurzaamheid stevig door. Dat is de centrale 
aanbeveling van BrabantAdvies – en SER Brabant in 
het bijzonder – voor de provinciale Economische 
Visie 2030. Twee economenpanels leverden input 
voor het advies. Tijdens digitale meetings gingen eco-
nomische denkers in gesprek met regionale experts. 
De provincie kan de relevantie van innovaties voor 
transities meer laten meewegen in haar innovatiebe-
leid. Dit betekent ook soms investeren met een hoger 
risicoprofiel. Daarbij moet ook ruimte zijn voor de uit-
dagers van bestaand beleid en bestaande markten. In 
coronatijd is aandacht voor de innovatieve start-ups 
cruciaal om ze te helpen overleven. 

Brede welvaart is bovendien meer dan het BNP. De 
arbeidsmarkt mag geen sluitstuk zijn van economisch 
beleid. Zo zijn voldoende arbeidskrachten cruciaal 

voor het realiseren van transities. En moet ook de 
vraag worden gesteld wat de consequenties zijn van 
het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Als dit om 
de inzet van arbeidsmigranten vraagt, moeten ook de 
andere randvoorwaarden (huisvesting, zorg, sociale 
cohesie) goed worden ingevuld. Nieuwe ontwikkelin-
gen bieden ook kansen voor een ruimtelijk-economi-
sche kwaliteitsimpuls. Zet daarbij zoveel mogelijk in 
op kwaliteitsverbetering van bestaande werklocaties 
en verbind voorwaarden aan nieuwe ruimtevragers 
op het gebied van energie, klimaat en circulariteit. 

Presentatie en resultaat
Het advies is op 13 juli digitaal aangeboden aan gede-
puteerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis 
en Talentontwikkeling). Het advies is als bouwsteen 
benut voor het Beleidskader Economie 2030. 

DOWNLOAD PUBLICATIE

UITGANGSPUNTEN VOOR HET NIEUWE WATER- EN BODEMPROGRAMMA

Provincie Noord-Brabant wil de komende jaren 
zorgen voor veilig, schoon en voldoende water én 
voor een vitale bodem. Dat is een urgente opgave. 
Want het watergebruik neemt toe, grond wordt 
steeds intensiever gebruikt en we hebben te maken 
met effecten van klimaatverandering, zoals de ver-
droging deze zomer. BrabantAdvies geeft aan dat 

een omslag in ons denken hard nodig is: van water als 
risicofactor vanwege overstromingen (dus snel afvoe-
ren van water) naar water als kostbare grondstof 
(dus lang vasthouden in verband met toenemende 
droogte). Dat betekent ook dat het Regionaal Water- 

en Bodemprogramma werk moet maken van die 
urgente en noodzakelijke trendbreuk. Bijvoorbeeld 
door te verkennen wat ‘functie volgt bodemkwaliteit’ 
betekent voor het grondgebruik in Noord-Brabant. 
Ook een meer samenhangende regie tussen de 
betrokken organisaties is nodig om meters te kunnen 
maken: de verdeling in taken en verantwoordelijkhe-
den tussen de organisaties helpt niet in een snelle 
aanpak van de urgente vraagstukken. Daarnaast is 
het essentieel om inwoners actief te betrekken. Zij 
kunnen helpen hun eigen omgeving anders en beter 
in te richten en zij hebben een rol bij zorgvuldig 
watergebruik. 

Presentatie en resultaat
Het advies is op 24 september aangeboden aan gede-
puteerde Peter Smit (Water en bodem). Het advies 
is meegenomen in de besluitvorming over de MER 
en het Regionaal Water- en Bodem Programma door 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. 

DOWNLOAD PUBLICATIE
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DRAAGVLAK VOOR AANPAK STIKSTOF

In de aanpak van het stikstofprobleem pleit Brabant 
voor de houdbaarheid ervan op de lange termijn. 
Uiteraard is van belang om ontwikkelingen in Brabant 
weer zo snel mogelijk op gang te kunnen brengen, 
om bijvoorbeeld woningen te kunnen realiseren. 
Tegelijkertijd is een juridische onderbouwing van 
de nieuwe stikstofaanpak onmisbaar. Wederom een 
impasse, omdat de nieuwe aanpak ontoereikend 
is, moet worden voorkomen. Ook met het oog op 
draagvlak. 

De complexiteit van het vraagstuk van natuur en bio-
diversiteit vraagt bovendien om veel meer dan alleen 
de aanpak van stikstof. Het gaat ook over ruimtelijke 
visievorming en een heldere uitvoeringsstructuur 
voor gebiedsinrichting. Deze zijn onmisbaar om de 
vraagstukken in de regio’s over natuur, bodem, water, 
bos, klimaat en stikstof in samenhang te kunnen 
oppakken. Dat is noodzakelijk om perspectief te 
kunnen bieden, ook voor de landbouw. Tot slot pleit 
BrabantAdvies ervoor om ‘los te komen’ van de tech-
niek, het verhaal te vertellen hoe natuur juist samen-
hangt met onze (economische) toekomst en onze 
gezondheid.

Presentatie en resultaat
Op 8 oktober is het advies (digitaal) overhandigd aan 
gedeputeerde Erik Ronnes: “Als bestuurder beland 
je al snel op het niveau van details. Een advies als 

deze helpt om weer eens ‘van buiten’ naar de zaken 
te kijken. Dus dank en waardering voor de bijdrage 
van BrabantAdvies. Het moment om dit te mogen 
ontvangen past ook goed. Gedeputeerde Staten 
ontwikkelen op dit moment de uitvoeringsagenda 
Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof. Mijn eerste 
indruk is dat veel van de onderwerpen en aan-
dachtspunten ook in dat proces een plaats hebben. 
Dus ik ga het met belangstelling lezen.”

Het advies kreeg brede aandacht in Brabant én daar-
buiten, via social media en nieuwsbrieven.

DOWNLOAD PUBLICATIE

DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE VAN METROPOOLREGIO EINDHOVEN

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven 
(MRE) en de waterschappen Aa en Maas en de 
Dommel werken samen aan een regionale ener-
giestrategie (RES). De regio wil hiermee zijn bijdrage 
aan wind- en zonne-energie leveren zoals is afge-
sproken in het landelijk Klimaatakkoord. In de RES 
wordt aangegeven wat geschikte zoekgebieden zijn 
voor wind- en zonneparken. Voor een onderbouwde 
keuze hiervan worden de verschillende milieuaspec-
ten in kaart gebracht via een milieueffectrapportage 
(MER). BrabantAdvies onderstreept het belang van 
een helder en zorgvuldig besluitvormingsproces over 
geschikte locaties. Een eerlijke lasten- én lustenver-
deling zal leiden tot draagvlak bij omwonenden. De 
mogelijkheden voor energiebesparing, zonnepanelen 
op daken van huizen, bedrijventerreinen, bermen 
en afvalplaatsen en op meervoudig grondgebruik, 
moeten worden benut. Tot slot: een overkoepelende 
en fundamentele landschapsvisie is nodig om een 

onderbouwde keuze van zoekgebieden voor wind 
en zon te maken. Dit kan voorkomen dat waardevolle 
Brabantse cultuurlandschappen verloren gaan.

Presentatie en resultaat
Het advies is op 17 december aangeboden aan 
gedeputeerde Eric de Bie (Energie, Erfgoed, Water 
en bodem). Het advies is meegenomen in de besluit-
vorming van de MER door Gedeputeerde Staten en 
Provinciale Staten. 

DOWNLOAD PUBLICATIE
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ADVIEZEN IN RELATIE TOT REGIONALE RUIMTELIJKE PROJECTEN

BrabantAdvies/De Provinciale Raad voor de Leef-
omgeving (PRL) adviseert op verzoek van Provincie 
Noord-Brabant over MER-projecten. Dit jaar is gead-
viseerd over een viertal regionale ruimtelijke projec-
ten, gericht op gebiedsontwikkeling en natuurherstel:

MEANDERENDE MAAS 
De Meanderende Maas is een gebiedsontwikkeling, 
gericht op de dijk tussen Ravenstein en Lith. De 25 
km lange dijk wordt versterkt, in combinatie met 
verruiming van de Maas, zodat in totaal 270.000 
mensen in de toekomst worden beschermd tegen 
overstromingen. BrabantAdvies spreekt waardering 
uit voor het open planproces en de samenwerking 
met Gelderland. Daarbij dringt ze er op aan toe-
komstscenario’s verder uit te werken voor het bos-
beleid, kleinschalige teelten en kringlooplandbouw. 
Bovendien vraagt BrabantAdvies aandacht voor een 
verruiming van het projectgebied, waardoor meer 
kansen ontstaan voor klimaatrobuustheid en verster-
king van het cultuurhistorisch karakter.

DOWNLOAD PUBLICATIE

ULVENHOUTSE BOS 
Het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos is een klein 
bosgebied vlakbij Breda. Het is één van de oudste 
bossen in Nederland met natte broekbossen en 
eiken-haagbeukenbossen. Er groeien hier bijzondere 
planten zoals Knikkend nagelkruid en Witte rapunzel. 
Deze topnatuur staat onder druk. BrabantAdvies 
adviseert om snel aan de slag te gaan met het ver-
minderen van grondwateronttrekking en beregening 
om een onomkeerbaar proces van degradatie van 
de natuur te voorkomen. Bovendien is het zaak om 
de gevolgen van de snellere klimaatverandering voor 
het gebied goed in de gaten te houden en er op te 
anticiperen.

DOWNLOAD PUBLICATIE

BIJZONDERE NATUUR KEMPENLAND-WEST 
Ook Kempenland-West is een gebied met topnatuur, 
met vochtige en droge heideterreinen met hun 
vennen en daar doorheen stromende beken. Het 
gaat om herstelmaatregelen van de beekdalen van 
de Reusel en de Raamsloop en van de zure vennen 
op de Mispeleindse en Neterselse Heide. Ook in dit 
project adviseert BrabantAdvies om het werkgebied 
te verbreden. Want ook het water- en bodemgebruik 
buiten het gebied, zoals onttrekkingen van grondwa-
ter, heeft grote invloed op de natuur van het gebied. 
Daarnaast is het zaak om goed te monitoren en de 
kennis over de effecten van de hydrologische maat-
regelen, vaak beperkt tot enkele deskundigen, goed 
te delen.

DOWNLOAD PUBLICATIE

BEEKDAL TONGELREEP TOT KLIMAATROBUUST 
BEEKLANDSCHAP
Samen met provincie Noord-Brabant gaat water-
schap de Dommel het beekdal van de Tongelreep 
herinrichten. BrabantAdvies pleit ervoor om het 
project met een groter gebied te verbinden en zo toe 
te werken naar een klimaatrobuust beeklandschap. 
Het behoud van dit beekdal is meer dan een lokale 
ingreep. Door met blijvend grasland het landschap 
open te houden, wordt bijgedragen aan opslag van 
CO2. Door de riooloverstort in Valkenswaard te 
saneren, wordt het risico van ongezuiverd water in 
de Tongelreep voorkomen. Tot slot is het zaak om 
duidelijkheid te geven over de mogelijkheden van 
natuurgerichte recreatie binnen de bescherming 
van kwetsbare natuur in het gebied. 

DOWNLOAD PUBLICATIE

Presentatie en resultaat
De adviezen naar aanleiding van de MER zijn aangebo-
den aan gedeputeerde Elies Lemkes (gedeputeerde 
Landbouw, Voedsel en Natuur). De adviezen zijn mee-
genomen in de besluitvorming van de plannen door 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. 
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MIDDELLANGETERMIJNADVIES VOOR DE LANDELIJKE SER: MEER AAN-
DACHT VOOR BREDE WELVAARTSGROEI IN ALLE REGIO’S

De landelijke SER zou het streven naar een brede 
welvaartsgroei centraal moeten stellen in haar 
sociaaleconomische advies voor de nieuwe 
kabinetsperiode. Dat schrijven de SER’en van 
Brabant, Noord-Nederland, Overijssel en Zeeland in 
hun gezamenlijke advies. Het document is opgesteld 
in het kader van het middellangetermijnadvies (MLT) 
van de landelijke SER. Het MLT-advies presenteert de 
belangrijkste opvattingen en aanbevelingen voor het 
sociaaleconomisch beleid voor de komende kabinets-
periode (2021 – 2025). Daarbij pleiten de regionale 
SER’en voor meer ruimte voor specifiek regionaal 
beleid in het nieuwe kabinetsbeleid. Het huidige lan-
delijke beleid is vaak teveel toegesneden op de situ-
atie in dichtbevolkte gebieden, zoals de Randstad. Zo 
pakt bijvoorbeeld de huidige bekostigingsmethodiek 
in de zorg en in het onderwijs niet gunstig uit voor de 
dunbevolkte regio’s. Steeds meer vraagstukken op 
het vlak van economie, arbeidsmarkt, milieu, woning-
bouw en leefbaarheid spelen zich namelijk af in de 
regio. SER Brabant-voorzitter Elphi Nelissen: “Alleen 
door een integrale aanpak van deze vraagstukken en 

betrokkenheid van alle belanghebbenden zijn struc-
turele oplossingen mogelijk. Dit vraagt om regionaal 
maatwerk”.

Presentatie en resultaat
Het advies is op 19 december aangeboden aan SER-
voorzitter Mariëtte Hamer. Zij reageerde positief op 
het advies van de regionale SER’en: “Ook de ‘Haagse’ 
SER streeft naar brede welvaart voor zoveel mogelijk 
mensen. Vanuit de landelijke politiek wordt vaak ver-
geten dat nationaal beleid op regionaal niveau heel 
verschillend kan uitwerken. Dat is terecht de rode 
draad van dit advies. Veel van de aanbevelingen die 
de regionale SER’en doen, passen goed bij de lopende 
trajecten en komen terug in ons eigen middellange-
termijnadvies. We zullen daar dan ook zeker gebruik 
van maken”.

Het persbericht vindt u hier. 

DOWNLOAD PUBLICATIE

EEN WERELDSE BLIK OP DE TOEKOMST VAN BRABANT

Dit traject van de Young Professionals Brabant kende 
een start in 2019 met een interactieve sessie op de 
Dutch Design Week over het thema ‘verstedelijking’. 
In 2020 is in samenwerking met de Fontys Hogeschool 
een bijdrage geleverd aan de minor circulaire eco-
nomie. Centraal stond het jongerenperspectief op 
circulaire economie: van bewustwording over afval en 
eigen gedrag tot aan toekomstkansen van circulaire 
economie in de verschillende sectoren.

Presentatie en resultaat
De Young Professionals van BrabantAdvies hebben 
zich in dit traject op interactieve wijze op de kaart 
gezet. De digitale bijeenkomst ‘Met jongeren naar 
een circulaire economie’ op 17 december 2020 was 
succesvol qua opkomst en reacties na afloop. Het 

perspectief van jongeren op verstedelijking én circu-
laire samenleving zijn hierin bij de vele betrokkenen 
geadresseerd en besproken. De opbrengst krijgt ook 
een plek in onze adviesproducten van 2021.
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OVERIGE ACTIVITEITEN

KENNISPLATFORM VABIMPULS 
VABIMPULS heeft ook in 2020, ondanks corona, eige-
naren van vrijgekomen en vrijkomende agrarische 
bebouwing (VABS) ondersteund. Onafhankelijke 
deskundigen van VABIMPULS (totaal 45) gaan met 
deze eigenaren in gesprek. Allerlei opties voor een 
nieuwe toekomst kunnen de revue passeren, van 
sloop tot verkoop, van overdracht tot herbestem-
ming. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat toe-
komstplannen passen bij de wens van de eigenaar, 
de ambities van de gemeente, de karakteristieken 
van het Brabantse landschap en dat ze haalbaar zijn. 
De kennis en ervaringen van inmiddels meer dan 
600 praktijken zijn in 2020 via diverse bijeenkomsten, 
webinars, factsheets en nieuwsbrieven gedeeld. Ook 
is er veel aandacht voor de coaching van de deskun-
digen, zodat ze eigenaren goed kunnen ondersteu-
nen. VABIMPULS draagt zo bij aan het terugdringen 
en het voorkomen van leegstand, het tegengaan 
van ondermijning, stimuleren van vernieuwing in de 
landbouw en verbetering van de omgevingskwaliteit 
in het buitengebied van Brabant. BrabantAdvies 
werkt in VABIMPULS samen met Brabantse gemeen-
ten, Stimulus Programmamanagement en provincie 
Noord-Brabant. (zie www.vabimpuls.nl).

SECRETARIAAT ADVIESCOMMISSIE 
UITVOERINGSPROGRAMMA ONDERSTEUNENDE 
MAATREGELEN TRANSITIE VEEHOUDERIJ 
Worden de juiste maatregelen ingezet ter onder-
steuning van de veehouderijbesluiten van juli 2017? 
Gedeputeerde Staten hebben daarvoor begin 2019 
een Adviescommissie ingesteld. Het uitvoerings-
programma met een budget van 75 miljoen euro is 
uitgewerkt in concrete instrumenten en maatregelen 
om individuele veehouders te ondersteunen en zo 
de transitie naar een zorgvuldige veehouderij te 
versnellen. In de onafhankelijke adviescommissie 
zitten vier deskundigen. Twee van hen zijn afkom-
stig uit onze raden. BrabantAdvies is secretaris en 
borgt op die manier ook de onafhankelijkheid van 
de adviescommissie. De adviezen uit 2019 hebben 
geleid tot aanpassing en aanscherping van het 
Uitvoeringsprogramma. In 2020 is het traject van 
een tweede advies opgestart, dat begin 2021 wordt 
opgeleverd.

BRABANTS KENNISNETWERK ZOÖNOSEN 
Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) is opge-
richt naar aanleiding van de uitbraak van Q-koorts 
in 2009. Professionals uit de humane, veterinaire en 
milieusector hebben zich verenigd om mens- en dier-
gezondheid te beschermen en te bevorderen. Het 
BKZ bestaat uit 28 kernleden en ca. 250 leden die digi-
taal aangesloten zijn. BrabantAdvies/de Provinciale 
Raad Gezondheid coördineert het overleg en draagt 
zorg voor kennisuitwisseling en -verbreding, scholing, 
onderzoek en beleidsadvisering. De kernleden zijn 
in 2020 drie keer digitaal bijeengekomen. Centraal 
hierin stonden de corona-aanpak, de aanpak nertsen-
houderijen en de gezondheidsrisico’s van stoffen in 
water. De vernieuwde website van BZK is onderdeel 
van het online platform landbouw en voedsel in 
Brabant van de provincie.

PACT
BrabantAdvies neemt namens BrabantAdvies/ SER 
Brabant deel in het PACT, het arbeidsmarktoverleg 
tussen provincie, arbeidsmarktregio’s, werkgevers- en 
werknemersorganisaties en onderwijs. In 2020 heeft 
BrabantAdvies input geleverd in de doorontwikkeling 
van het PACT, met benutting van het advies ‘Sector 
en regio in samenspel’ uit 2019.

KLANKBORDGROEP ROBOTISERING
De bijdrage van BrabantAdvies aan de klankbord-
groep van het PACT-project Robotisering is in 2020 
afgerond. Na een succesvolle uitrol van workshops 
voor Brabantse mkb’ers over het robotiseren van 
bedrijfsprocessen in 2019, is door de initiatiefnemers 
(VNO-NCW Brabant Zeeland, met in de klankbord-
groep provincie Noord-Brabant, BrabantAdvies en 
secretaris PACT Brabant) besloten het initiatief te 
wijzigen richting ‘Reshoring’. Dit vanwege een veran-
derende behoefte van ondernemers in coronatijd. 

WERKGROEP ‘OP WEG NAAR EEN GEZONDER 
BRABANT’
In het regulier overleg tussen de provincie, de B5, 
de GGD en Het PON/Telos over lokale en regionale 
gezondheidsaanpakken heeft BrabantAdvies een 
 participerende en adviserende rol. In 2020 stond 
de verkenning naar Gezonde verstedelijking op de 
agenda. 
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4.  HET WERK VAN DE 
ADVIESRADEN

Bij alle adviezen van BrabantAdvies is kwaliteit en 
integraliteit het uitgangspunt. Daarbij is een goed 
samenspel tussen de adviesraden van belang. Dat 
gebeurt onder meer door een goede inhoudelijke 
samenstelling uit de raden in de begeleidingsgroepen 
voor adviestrajecten en door deelname van raads-
leden in bredere stakeholdersbijeenkomsten. Naast 
het gezamenlijke werk zijn er uiteraard de reguliere 

overleggen van de vier verschillende raden, die zes 
keer per jaar plaatsvinden. Het College van Overleg 
bewaakt mede de algemene koers van BrabantAdvies 
en de inhoudelijke kwaliteit en relevantie van advie-
zen en activiteiten. De raden en het College van 
Overleg bieden uiteraard de raadsleden ook een 
platformfunctie voor de onderlinge uitwisseling over 
de ontwikkelingen op de verschillende terreinen. 

WERKZAAMHEDEN SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD (SER) BRABANT IN 
2020

 Î Advies ‘opvang en herstel coronacrisis’.
 Î Advies ‘economische visie 2030: Concurrerend, 

duurzaam, adaptief’.
 Î Advies regionale SER’en ten behoeve van 

Middellangetermijnadvies (MLT) SER.
 Î Meegewerkt aan diverse integrale adviezen:

 Î draagvlak voor de aanpak Stikstof;
 Î een Gezond Brabant voor iedereen (oplevering 

2021);
 Î provinciale rol dataplatforms (oplevering 2021). 

 Î Vanuit SER Brabant is geparticipeerd in de 
Adviescommissie Uitvoeringsprogramma 
Ondersteunende Maatregelen transitie 
Veehouderij. 

 Î De inhoudelijke en informele uitwisseling met de 
landelijke SER en de regionale SER’en is verder 
geïntensiveerd. 

 Î SER Nederland organiseerde in samenwerking met 
BrabantAdvies/SER Brabant een webinar ter ere 
van haar 70-jarig bestaan Webinar ‘Goed werken in 
een Goed bedrijf’, 9 september 2020.

 Î Het voorzitterschap van Elphi Nelissen is met een 
periode van 4 jaar verlengd.
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WERKZAAMHEDEN PROVINCIALE RAAD GEZONDHEID (PRG) IN 2020

 Î Advies ‘Coronacrisis: gezondheidsaanpak’.
 Î Advies ‘Een gezond Brabant voor iedereen’ (ople-

vering 2021).
 Î Meegewerkt aan integrale adviezen:

 Î ‘draagvlak voor de aanpak Stikstof’;
 Î ‘economische visie 2030: Concurrerend, duur-

zaam, adaptief’;
 Î ‘provinciale rol dataplatforms’ (oplevering 2021). 

 Î Vanuit PRG is geparticipeerd in de 
Adviescommissie Uitvoeringsprogramma 
Ondersteunende Maatregelen transitie 
Veehouderij. 

 Î Er is afscheid genomen van Karin van Esch 
(voormalig Directeur GGD Midden-Brabant). Ellis 
Jeurissen (Directeur GGD Zuidoost-Brabant) is 
toegetreden.

WERKZAAMHEDEN PROVINCIALE RAAD VOOR DE LEEFOMGEVING (PRL) IN 2020

 Î Adviezen over de verschillende regionale ruimte-
lijke projecten.

 Î Advies ‘Een nieuwe aanpak voor rood en groen’.
 Î Advies ‘Draagvlak voor de aanpak stikstof’.
 Î Meegewerkt aan integrale adviezen:

 Î ‘een gezond Brabant voor iedereen’ (oplevering 
2021); 

 Î ‘provinciale rol dataplatforms (oplevering 2021).

 Î Het voorzitterschap van Pieter van Geel is met een 
periode van 4 jaar verlengd.

 Î Er is afscheid genomen van Gerard Daandels. 
Renée Hoekman is toegetreden.

WERKZAAMHEDEN YOUNG PROFESSIONALS BRABANT (YPB) IN 2020

 Î Voortzetting ‘Een wereldse blik op de toekomst 
van Brabant’: input ten behoeve van de minor 
 circulaire economie van de Fontys Hogeschool.

 Î Meegewerkt aan integrale adviezen:
 Î ‘draagvlak voor de aanpak Stikstof’;
 Î ‘economische visie 2030: Concurrerend, duur-

zaam, adaptief’;
 Î ‘gezondheid voor iedereen’ (oplevering 2021);
 Î ‘provinciale rol dataplatforms’ (oplevering 2021). 

 Î Input geleverd voor de Klankbordgroep Corona 
Herstelaanpak van de provincie.

 Î Er is afscheid genomen van Ronan Mohammed, 
Kwafo Acquaah Arhin (voorzitter) en Rejin 
Mustafa. Gitta Camfferman, Marius Zuurbier, Jules 
Verstraten en Daan Hendrikx zijn toegetreden. 
Daarmee zijn de YPB weer vol op sterkte.
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5. DE ORGANISATIE
ONTWIKKELINGEN BRABANTADVIES

In 2020 heeft BrabantAdvies als gevolg van corona en 
thuiswerken de stap richting digitalisering snel gezet. 
Vanaf het voorjaar zijn niet alleen het team en alle 
raden digitaal gegaan, ook de begeleidingsgroepen 
en de bredere stakeholdersessies in de verschillende 

adviestrajecten hebben een digitale vorm gehad. Het 
werk is op alle vlakken doorgegaan. De voordelen van 
de digitale werkvormen zullen ook in de toekomst 
worden benut. Daar is ook het kantoor tussentijds op 
ingericht.

OVERLEG MET DE PROVINCIE 

In 2020 heeft het CvO kennis gemaakt met het 
nieuwe College van Gedeputeerde Staten. Daarnaast 
levert BrabantAdvies een bijdrage in de ontwikkeling 
van een meerjarige strategische Kennisagenda van de 

provincie. Tot slot kent elk adviestraject bestuurlijke 
en ambtelijke afstemmingsmomenten. De voorzitter 
van de SER, Elphi Nelissen, participeert in de door de 
provincie opgerichte Taskforce Corona.

HET TEAM

BrabantAdvies bestaat uit een klein team van directie 
en beleidsadviseurs, ondersteund door een breed 
inzetbaar officemanagement. In 2020 hebben we 
een wisseling in het team gehad. Daarnaast wordt op 
opdrachtbasis gewerkt met tijdelijke adviseurs met 

een specifieke deskundigheid, met lectoraten of com-
merciële adviesbureaus voor specifieke inhoudelijke 
verdieping. Omdat een fysieke ontmoeting in 2020 
vrijwel niet aan de orde was, hebben we het geplande 
teamontwikkelingstraject uitgesteld naar 2021

COMMUNICATIE 

Communicatie en goed omgaan met de (sociale) 
media zijn voor een organisatie als BrabantAdvies van 
vitaal belang. De in 2019 vernieuwde corporate com-
municatie-strategie is in 2020 voortgezet. 
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6. FINANCIËN
In onderstaand schema is de staat van baten en lasten opgenomen. U vindt hier de cijfers 
van de begroting, respectievelijk de jaarrekening 2020. Voor een nadere toelichting op deze 
cijfers verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2020.

Jaarrekening 2020 Begroting 2020
Lasten (€)
Personeelskosten 738.943 806.597
Huisvestingskosten 63.714 63.594
Afschrijvingskosten 0 1.200

Financiële lasten 130 250
Organisatiekosten 99.702 120.916
Projecten/activiteiten 398.568 80.000
Totaal lasten 1.301.057 1.072.557

Baten (€)
Provinciale bijdrage 930.376 972.456
SER subsidie 95.876 100.000
Overige inkomsten 0 100
Projectinkomsten 347.218 0
Totaal baten 1.373.470 1.072.556
Resultaat exploitatie 72.413 0

Resultaatbestemming
BR doorontwikkeling organisatie 60.000

BR Lustrum 10.000

Risico- en egalisatieres. Publiekrechtelijk 2.413

72.413
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BIJLAGE I: OVERZICHT 
ADVIEZEN 2020
GEVRAAGDE ADVIEZEN 
Maart Coronacrisis: Acties voor opvang en herstel
Juli Economische visie: Concurrerend, duurzaam, adaptief
Juli Een nieuwe aanpak voor Rood en Groen
September  Het nieuwe Water- en Bodemprogramma
December De Regionale Energiestrategie van Metropool regio Eindhoven
December Middellangetermijnadvies voor de landelijke SER
Gedurende het jaar 2020 Adviezen in relatie tot regionale ruimtelijke projecten
 ›  Meanderende Maas 
 ›  Ulvenhoutse bos
 ›  Kempenland-West
 ›  Beekdal Tongelreep

EIGEN INITIATIEVEN 
Mei Coronacrisis: Oproep voor brede langetermijnaanpak Gezondheid
Oktober  Draagvlak voor de aanpak stikstof 
December  Kansen en Belemmeringen: circulaire economie 

OVERIGE ACTIVITEITEN 
Doorlopend Kennisplatform VABIMPULS (doorlopend)
2019-2021  Secretariaat Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende  

Maatregelen Veehouderij
doorlopend Brabants Kennisnetwerk Zoönosen
doorlopend Brabantse Health Deal / Inzet op gezondheid met de B5 gemeenten
2019-2020 Klankbordgroep Robotisering
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BIJLAGE II: SAMENSTELLING 
RADEN 2020
SAMENSTELLING SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD (SER) BRABANT 2020

Naam Organisatie / achtergrond / affiniteit

Mw. Prof. E. Nelissen 
(Elphi), voorzitter

Lid College van Bestuur Fontys Hogescholen 
Ondernemersachtergrond

Dhr. R. van Baden 
(Ron)

Vakbondsbestuurder, FNV, regio Brabant en Limburg

Dhr. R. Beekers 
(Remco)

Lid hoofdbestuur ZLTO

Dhr. P. van Gool 
(Peter)

Vakbondsbestuurder, CNV, regio Brabant

Mw. M. Janssens 
(Mary)

Ondernemerslid, directeur-eigenaar mkb-bedrijf, mkb-deskundige, 
Namens VNO-NCW Brabant Zeeland

Mw. E. Kroese 
(Ellen)

Ondernemerslid, directeur VNO-NCW Brabant Zeeland

Dhr. J. van Mourik 
(Jan)

Vervanger mw. Kroese bij afwezigheid 
Ondernemerslid, manager belangenbehartiging VNO-NCW Brabant Zeeland

Dhr. H. Meijs 
(Harrij)

Vakbondsbestuurder, Vakbond de Unie, regio Brabant

Dhr. J. Zagers 
(Jack)

Ondernemerslid, directeur-eigenaar logistiek bedrijf, namens VNO-NCW 
Brabant Zeeland

Onafhankelijke deskundigen / adviseur / agendalid

Dhr. A. Gehring 
(André)

Bestuurder SintLucas 

Dhr. C. Pen 
(Cees-Jan)

Fontys Hogescholen, lector De Ondernemende Regio, deskundige werk-
locaties (bedrijventerreinen, kantoren, winkels), stedelijke en regionale 
 economie en vastgoed

Dhr. M. van der Meer  
(Marc)

Bijzonder hoogleraar Onderwijs en Arbeidsmarkt , Tilburg Law School. 
Onafhankelijk wetenschappelijk adviseur mbo-sector

Mw. M. Janssen-Groesbeek 
(Marleen)

Avans Hogeschool, lector Sustainable Finance & Accounting, voorheen 
DSM duurzaamheidsmanagement, voorheen Financieel Dagblad

Dhr. L. Kemps 
(Leo)

Directeur Logistics Community Brabant (LCB) at BUas Breda
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SAMENSTELLING PROVINCIALE RAAD GEZONDHEID (PRG) 2020

Naam Organisatie / achtergrond / affiniteit

Dhr. W. van der Meeren 
(Wim), voorzitter

Voormalig voorzitter RvB CZ Groep 
Zorgverzekering en -financiering

Dhr. H. Jans 
(Henk)

Arts Maatschappij en Gezondheid 
Gezondheid en milieu

Dhr. S. Slegt 
(Sander) 

Philips Benelux (Head of Strategy & New Business Development) 
Marktgedreven innovatie in de zorg

Mw. Y. Lu  
(Yuan) 

Associate Professor of Design for Healthy and Active Aging. TU/e, 
Industrial Design, vergrijzing, wetenschap

Dhr. C. van Asten 
(Corné)

Directeur-bestuurder Syntein 
Eerstelijnszorg, innovatie in (positieve) gezondheid

Dhr. L. van Bree 
(Leendert)

Eigenaar Adviesbureau LvB Business Development 
Gezonde verstedelijking, leefomgeving, wetenschap

Mw. K. van Esch 
(Karin) t/m december 2020

Directeur Publieke Gezondheid GGD Hart voor BrabantPreventie, 
publieke gezondheidszorg

Mw. M. Lestrade-Brouwer 
(Maruška)

Wethouder gemeente Boxtel 
Lokaal bestuur, sociaal domein

Mw. A. Staadegaard-Huijbers 
(Anne)

Dierenarts, Dierenartsencombinatie Zuidoost 
Dier(gezondheid), zoönosen, landbouw

Dhr. K. van der Velden 
(Koos)

Professor of Public Health, Radboud UMC 
Public health, zoönosen, gezondheidssystemen, wetenschap

Dhr. E. de Ridder 
(Erik)

Watergraaf Waterschap De Dommel 
Water, natuur en milieu
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SAMENSTELLING PROVINCIALE RAAD VOOR DE LEEFOMGEVING (PRL) 
2020

Naam Organisatie / achtergrond / affiniteit

Dhr. P. van Geel
(Pieter), voorzitter

Van Geel Consultancy
(voormalig) bestuurder Rijk en provincie

Dhr. G. Daandels
(Gerard) t/m maart

(voormalig) bestuurder o.a. gemeente Deurne
plattelandsgemeenten

Mw. R. Hoekman - Sulman
(Renée) per 10 december

(voormalig) bestuurder, wethouder van de gemeente Geldrop-Mierlo 
Plattelandsontwikkeling

Mw. D. Schellekens
(Dianne)

Waterschap de Dommel (bestuurslid)
Water

Dhr. F. Stienen
(Frans)

(voormalig) bestuurder gemeente
Grote steden

Dhr. J. Baan
(Jan)

Brabants Landschap (directeur)
Natuur & milieu

Mw. M. Overboom
(Mariëlle)

Ruimtelijke ordening /Wonen gemeente Dordrecht (strategisch adviseur)
Wonen

Mw. M. Wijngaard
(Marinke)

TNO Onderzoek (directeur Circulair Economy & Environment)
Circulaire Economie

Mw. F. Praasterink
(Frederike)

HAS Hogeschool (lector Future food Systems)
Landbouw

Dhr. P. Duizer
(Piet)

Zelfstandig ondernemer
Sociaal Maatschappelijk en vernieuwing landelijk gebied

Dhr. N. Verdaasdonk
(Nol)

Voormalig directeur
Ruimtelijke inrichting /verduurzaming (ihb cultureel erfgoed)

Dhr. J. de Kruijf 
(Joost) 

Innovatie manager BUas Breda
Mobiliteit

Onafhankelijke deskundige / adviseur 

Dhr. P. Vermeulen
(Patrick)

Het PON (directeur)
Sociaal maatschappelijk en vernieuwing 
Landelijk gebied

20



SAMENSTELLING YOUNG PROFESSIONALS BRABANT (YPB) 2020

Naam Organisatie / achtergrond / affiniteit

Dhr. K. Acquaah Arhin
(Kwafo) t/m september 2020

Albron (adviseur duurzaamheid)
Duurzaamheid en milieu

Dhr. R. Tips
(Rob)

CZ (accountmanager/inkoper)
Financiën en zorg en welzijn

Mw. N. van den Oever
(Nena) 

Rabobank
Data Science

Mw. A. Leemans 
(Aniek) 

Student Toegepaste psychologie, Fontys Hogescholen

Dhr. R. Mulder
(Rens) 

Telos, Tilburg University 
Functie: Junior onderzoeker, data-analist, junior adviseur.

Mw. R. Mustafa
(Rejin) tot juni 2020

docente Maatschappijleer, Fontys Hogescholen

Mw. A. Korsch
(Alice)

Zelfstandig ondernemer, kennis over jongerenparticipatie, duurzaam-
heid en internationalisering

Dhr. R. Mohammed  
(Ronan) tot 1 februari 

Business Manager ING

Mw. G. Camfferman
(Gitta) per 1 september 

Publiek Maatwerker (PuMa), consultant bij overheden

Dhr. M. Zuurbier
(Marius) per 1 september

Management Trainee
Duurzaamheid en energie

Dhr. J. Verstraten
(Jules) per 1 september

Duurzaam ondernemer

Dhr. D. Hendrikx
(Daan) per 1 september

Trainee Toekomst van Brabant
Historicus
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BIJLAGE III: SAMENSTELLING 
TEAM BRABANTADVIES 2020
SAMENSTELLING TEAM BRABANTADVIES 2020

Naam Functie

Mw. I. Orbon
(Ivka) 

Directeur

Mw. M. van Santvoort
(Marlie) t/m februari 2020

Beleidsadviseur / secretaris SER Brabant 

Mw. M. Verhagen-Timmers
(Myrtille)

Beleidsadviseur / secretaris Provinciale Raad Gezondheid / secretaris 
Young Professionals Brabant

Dhr. G. Willems
(Sjors)

Beleidsadviseur / secretaris Provinciale Raad voor de Leefomgeving

Dhr. A. Groen
(Alwin)

Beleidsadviseur / secretaris SER Brabant

Mw. K. van Steensel
(Karin) per 15 april 2020 

Beleidsadviseur / secretaris Young Professionals Brabant

Mw. W. Romanello-Smits
(Wilma)

Office Management

Mw. A. van der Waal
(Anita)

Office Management

Mw. A. Morlog
(Ans)

Office Management
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