
WERKEN AAN 
EEN BETER 

BRABANT

JAARRAPPORTAGE 2019 ’s-Hertogenbosch
April 2020



1. VOORWOORD ................................................................. 3

2. OVER BRABANTADVIES ................................................. 4

3. ADVIEZEN EN ACTIVITEITEN IN 2019 ........................... 5

4. HET WERK VAN DE ADVIESRADEN .............................. 11

5. DE ORGANISATIE  ......................................................... 13

6. FINANCIËN .................................................................... 15

BIJLAGE I ............................................................................... 16

BIJLAGE II ...............................................................................17

BIJLAGE III ............................................................................. 21

I
N

H
O

U
D

BrabantAdvies
Brabantlaan 3

5216 TV ’s-Hertogenbosch

Tel. 073-3030286

info@brabantadvies.com

www.BrabantAdvies.com

2



1. VOORWOORD
Opnieuw langdurige droogte, de stikstofcrisis, de 
boerenprotesten; een terugblik op 2019 laat zien dat 
de houdbaarheid van onze systemen op het spel 
staat. We staan voor grote maatschappelijke uitda
gingen die Brabant dwingen fundamentele keuzes 
te maken. Denk aan schone energie, duurzame 
 economie of behoud van een gezonde leefomgeving. 
Maatschappelijke uitdagingen die vragen om een 
brede blik vanuit verschillende invalshoeken. Los van 
politieke of kortetermijnbelangen. 

Precies dat maakt BrabantAdvies onderscheidend. 
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. Zonodig 
schakelen we ook externe experts in. Zo komt 
BrabantAdvies tot krachtige, breed gedragen en 
 onafhankelijke adviezen.

We signaleren wat er op ons afkomt of wat er beter 
kan en brengen dat onder de aandacht van bestuur 
en politiek. Ook helpen we beslissers met concrete 
actievoorstellen. We zien onszelf als buitenboord
motor waarmee de koers van Brabant te bepalen is of 
bij te stellen. 

Neem als voorbeeld ons advies over bedrijven
terreinen en kantoorlocaties. Hoe zorgen we ervoor 
dat die aansluiten bij de economie van de toekomst? 

Er speelt veel: de energietransitie, circulaire eco
nomie, digitalisering, maar ook de vraag hoe we de 
beperkt beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk 
benutten. De provincie kan in kaart brengen wat 
circulaire economie betekent voor de toelevering 
en verwerking per sector. Ook stellen we in ons 
advies de toename van logistieke centra ter discus
sie en pleiten voor scherpere voorwaarden voor de 
Brabantse werklocaties. 

Ook bieden we als BrabantAdvies een platform voor 
uitwisseling van kennis en inzichten. Goed voor
beeld is hoe we in 2019 stakeholders in de brede 
agrofood sector bij elkaar brachten om samen naar 
de toekomst te kijken. Bedoeld als inspirerende 
voedings bron voor de langetermijnagenda. 

BrabantAdvies wil impact hebben aan het begin van 
de beleidsvorming zodat de inzichten die we aan
dragen meegenomen kunnen worden. Ook als er in 
de uitvoering verbeteringen mogelijk zijn, geven we 
dat aan. Zo komen we samen tot een beter Brabant. 

Prof. Elphi Nelissen MCSc Ivka Orbon 
Voorzitter    Directeur 
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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 SociaalEconomische 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 adviesacties te komen. 

BUITENBOORDMOTOR 
Ons doel? Wij willen het beste voor Brabant en de 
Brabanders. Dat bereiken wij door het provincie
bestuur, onze belangrijkste opdrachtgever, te voor
zien van eigenwijze 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 
is bij te stellen; de juiste kant op. 
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3. ADVIEZEN EN ACTIVITEITEN  
IN 2019
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 2019: 

‘PROVINCIALE STATEN, VERSTERK UW POSITIE’
Verschillende ontwikkelingen in de samenleving 
hebben effect op de positie en het (democratisch) 
functioneren van de provinciale politiek. De vraag
stukken worden complexer en vragen om meer 
maatwerk. Regionale netwerken komen op en inwo
ners willen zich meer gehoord voelen. In de politiek 
is bovendien sprake van verdergaande versnippering. 
In dit advies op eigen initiatief geeft BrabantAdvies 
aanbevelingen om de rol van Provinciale Staten 
te versterken. Dit door focus aan te brengen en 
als collectief agenderend te zijn. Daarnaast wordt 
geadviseerd de link met de inwoners ook buiten de 
verkiezingsperiode te versterken (met vernieuwende 
methoden). 

Aanbieding en doorwerking 
Vlak voor de statenverkiezingen, op 5 februari, is dit 
advies aangeboden aan de voorzitter van Provinciale 
Staten, Commissaris van de Koning Wim van de Donk. 
Het advies is opgenomen in het inwerkprogramma 
van de nieuwe statenleden.

‘VIER TOEKOMSTBEELDEN VAN AGROFOOD 
BRABANT IN 2050 VOOR INSPIRATIE EN 
DIALOOG’ 
De toekomst van de landbouw is in Brabant een heet 
hangijzer. Betrokken partijen hebben veelal hun stel
lingen ingenomen en staan soms lijnrecht tegenover 
elkaar. Dit was aanleiding voor BrabantAdvies om met 
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stakeholders in de brede agrofoodsector het gesprek 
te organiseren over mogelijke toekomstbeelden anno 
2050. Dit resulteerde in vier beelden: ‘Brabant Food 
Factory’, ‘De Wereld mijn Moestuin, ‘In eigen kring 
lopen’ en ‘Boeren rond de kern’. Bedoeld als inspire
rende voedingsbron voor de langetermijnagenda van 
de Brabantse agrofood en de landbouw. De uitwer
king van de toekomstbeelden maakt ook thema’s en 
dilemma’s zichtbaar die vragen om een fundamen
teler gesprek tussen partijen over de waarden ten 
aanzien van de voedselproductie en consumptie en 
de inrichting van de sector.

Aanbieding en doorwerking 
Dit advies is aangeboden aan gedeputeerde 
 AnneMarie Spierings (Gezondheid, Energie en 
Landbouw) tijdens een symposium met de betrokken 
partijen op 28 februari. Dit als input voor het nieuwe 
Bestuursakkoord. Zie ook video van de samenvatting 
van het advies. Daarbij is de oproep gedaan om met 
partijen te komen tot beleidsscenario’s en te blijven 
investeren in de dialoog, gevoed vanuit kennis en 
praktijkinzichten.

Het advies verscheen in een artikel op Boerderij.nl en 
is benoemd als bron van de provincie NoordBrabant 
in een publicatie van de landelijke topsector ‘Agri 
en Food’. Er zijn veel enthousiaste reacties ontvan
gen van betrokken partijen over het proces en het 
eindresultaat.

BRABANTSE BAROMETER 
CONCURRENTIEKRACHT
Om een vernieuwende kijk op regionale 
concurrentie kracht te bieden – die rekening houdt 
met de mate waarin de economie duurzaam, inno
vatief en sociaal inclusief is – heeft BrabantAdvies 
samen met BrabantKennis, Telos en de Brabantse 
Ontwikkelings maatschappij (BOM) de Brabantse 
Baro meter gepresenteerd. De Barometer laat in één 
oogopslag zien hoe Brabant scoort ten opzichte van 
andere Nederlandse provincies en Europese regio’s 
op sociale, economische en omgevingsfactoren. De 
Barometer toont aan dat Brabant goed scoort op 
economische groei, R&Dinvesteringen, inkomen en 
de woningmarkt. Voor verbetering vatbaar zijn het 
vasthouden van hoogopgeleiden, de aantrekkelijkheid 
van de leefomgeving en het aandeel duurzaam opge
wekte energie. 

Aanbieding en doorwerking
De Barometer is tijdens het Brabants economisch 
verkiezingsdebat van VNONCW (13 maart) over
handigd aan vertegenwoordigers van de Provinciale 

Statenfracties. Voorafgaand hieraan is tijdens een 
themabijeenkomst over de tussentijdse resultaten 
gesproken. Afhankelijk van vraag en behoefte bij 
Statenleden zal bepaald worden of de Barometer in 
2020 wordt geactualiseerd.

Over de Brabantse Barometer Concurrentiekracht 
verscheen een interview in het Eindhovens Dagblad

‘ENERGIETRANSITIE: POSITIONERING EN 
ROLLEN VAN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT’
Welke rol moet de provincie innemen bij de ener
gietransitie? Hoe kan ze, met weinig wettelijke 
taken, toch een zo groot mogelijke impact hebben? 
BrabantAdvies concludeert dat ze niet enkel haar 
wettelijke rollen c.q. kerntaken dient te vervullen, 
maar ook volop dient te schakelen tussen Rijk 
en gemeenten om partijen in stelling te brengen 
en expliciet aandacht te hebben voor het maat
schappelijk draagvlak en belang van de inwoner. 
BrabantAdvies deed de volgende aanbevelingen: 

1. Maak de energiedoelstellingen richtinggevend voor 
invulling van de kerntaken.

2. Voer een regierol op het vlak van ruimtelijke 
ordening. 

3. Faciliteer de Regionale Energiestrategieën (RES’en).
4. Bied mogelijkheden door inzet van slimme 

financiering.
5. Leg de verbinding met de sociaaleconomische 

agenda. 
6. Denk en organiseer vooruit met het oog op de toe

komstige energiemix. 

Presentatie en doorwerking 
Het advies is op 23 mei aangeboden aan gedepu
teerde AnneMarie Spierings (Gezondheid, 
Energie en Landbouw). De provincie gebruikte het 
advies als bouwsteen en onderbouwing voor haar 
Uitvoeringsprogramma Energie 2020 – 2023. 

‘REFLECTIE BESTUURSAKKOORD KIEZEN VOOR 
KWALITEIT’ 
Als reactie op de presentatie van het provinciale 
Bestuursakkoord 2019–2023 ‘Kiezen voor Kwaliteit’ 
kwam BrabantAdvies op eigen initiatief met een korte 
reflectie. Omdat het een akkoord is op hoofdlijnen, 
geeft BrabantAdvies noties mee die van betekenis 
kunnen zijn voor de uitwerking van deze hoofdlijnen 
in beleid.

 Î Het akkoord zelf maakt nog weinig keuzes. Het 
voordeel is dat het ruimte geeft aan maatwerk. 
Tijdens de uitwerking is daarom wel het bewaken 
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van samenhang relevant; welke doelen wil het 
bestuur realiseren en hoe draagt dit maatwerk 
hieraan bij? 

 Î Van sommige vraagstukken is de urgentie in 
Brabant nog steviger dan in andere provincies. 
Denk aan water, landbouw of krapte op de arbeids
markt. Dit kan aanleiding zijn om juist op deze 
thema’s (inter)nationaal het verschil te maken. 

 Î Kiezen voor kwaliteit betekent vaak een kante
ling van bestaande praktijken. Dan moet ook het 
gesprek worden gevoerd over wat daarin niet 
meer acceptabel is. Dit vraagt om een gezag
hebbende rol van de provincie en om scherpe 
agendering, ook op tafels met andere partijen. 

 Î Aandacht voor gezondheid en kwaliteit van 
(samen)leven zou een rode draad moeten zijn in 
de uitwerking en uitvoering van beleid.

Presentatie en doorwerking
Dit advies is in juli aangeboden. Gezien het akkoord 
op hoofdlijnen geeft dit advies aanbevelingen voor 
verdere uitwerking. 

‘MEDICIJNRESTEN UIT WATER’ 
Steeds vaker worden in het oppervlaktewater ver
hoogde concentraties schadelijke reststoffen van 
medicijngebruik aangetroffen. Deze ontwikkeling 
is nu al slecht voor de kwaliteit van het water en 
kan op termijn een bedreiging vormen voor de 
drinkwaterkwaliteit en de gezondheid van mensen. 
BrabantAdvies heeft geadviseerd om de bestaande 
Brabantse kerngroep ‘Medicijnresten uit Water’ uit 
te breiden met zorgpartners. Om zo gezamenlijk te 
komen tot afspraken over een integrale ketenaanpak en 
een regionale leerstrategie. Koppeling met lopende 
projecten zoals ‘Schoon Water voor Brabant‘ en ‘Vital 
Zone Brabant‘ in Oss is daarbij relevant. De omge
vingsverordening en programma’s kunnen worden 
benut om opkomende ongewenste stoffen op te 
nemen. Tot slot zijn er tijdens de Innovation Games 2018 
goede ideeën aangereikt die invulling kunnen krijgen. 

Presentatie en doorwerking
Het advies is in november aan de provincie aan
geboden als het eindresultaat van tweejarige interac
tieve advisering binnen de Brabantbrede Kerngroep 
‘Medicijnresten uit Water’. Daarin hebben leden van 
de Provinciale Raad Gezondheid (onderdeel van 
BrabantAdvies) geparticipeerd. De eindconclusies 
van het advies kunnen als bouwsteen worden benut 
voor de toekomstige inzet om de doelstellingen van 
de Kaderrichtlijn Water dichterbij te brengen. 

‘ADVIES INTERIM OMGEVINGSVERORDENING’
In aanloop naar de definitieve omgevingsverordening 
heeft BrabantAdvies aanbevelingen gedaan over het 
proces. 

 Î Zorg allereerst voor tempo en inzet bij provincie én 
gemeenten. 

 Î Oefen met de nieuwe werkwijze van meer beleids
ruimte en meer maatwerk.

 Î Maak duidelijk hoe projecten onderling worden 
afgewogen, op welk schaalniveau en door wie. 

 Î Maak ruimtelijke keuzes als gevolg van urgente 
vraagstukken zoals klimaatverandering en de 
stikstofproblematiek. 

Presentatie en doorwerking
Het advies is op 1 oktober aangeboden aan gede
puteerde Erik van Merrienboer (Ruimte en Wonen). 
Het advies is meegenomen in de besluitvorming over 
de Interim Omgevingsverordening door Provinciale 
Staten en in het proces naar de definitieve 
Omgevingsverordening. 

‘BRABANTSE WERKLOCATIES TOEKOMSTPROOF’
De opgaven voor bedrijventerreinen en kantoorloca
ties veranderen snel door energietransitie, circulaire 
economie, digitalisering, maar ook toenemende 
criminaliteit op verwaarloosde terreinen. Bovendien 
is ook de komende periode nog sprake van schaalver
groting en een sterke groei van logistiek. 

In ons advies hierover gaan we in op de uitdagingen 
voor Brabantse werklocaties richting 2030. Belangrijke 
conclusie is om bij nieuwvestiging en uitbreiding 
scherpere randvoorwaarden te stellen. Voegt bij
voorbeeld logistiek ook economisch waarde toe en 
hoe verhoudt zich dit tot de lokale economie? Zorg 
in geval van arbeidsmigranten ook voor fatsoen
lijke huisvesting en stel eisen aan de bijdrage in 
de energie transitie in geval van uitbereiding en 
nieuwvestiging. Ook adviseren we om circulariteit 
per sector in kaart te brengen. Wat betekent circu
lariteit in de keten van toelevering en verwerking? 
Dit heeft immers ook ruimtelijke consequenties, 
zeker ook voor de inrichting van bedrijventerreinen. 
Behoud van schaarste in uitgifte is bovendien relevant 
om ook druk te houden om de verwaarloosde terrei
nen aan te pakken. Scans kunnen worden ingezet om 
kansrijke en kansarme locaties in beeld te brengen. 
De energietransitie biedt verwaarloosde terreinen 
ook kansen. Dit vraagt wel om een investering in park
management 2.0 om de werklocaties toekomstproof 
te maken (energieopwekkend, klimaatadaptief, 
 digitaal en veilig). 
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PRESENTATIE EN DOORWERKING
Op 11 oktober is het advies ‘Brabantse werklocaties 
toekomstproof’ aangeboden aan gedeputeerde 
Martijn van Gruijthuijsen (als vervanger van Erik van 
Merrienboer) en aan Provinciale Staten. Het advies 
is – samen met een evaluatie van het huidige beleid – 
gebruikt om het nieuwe provinciale werklocatie beleid 
voor de periode 2020 – 2024 vorm te geven. Het 
advies is bovendien aangeboden aan gemeenten.

SERleden CeesJan Pen en Leo Kemps hebben op 
uitnodiging een bijdrage geleverd aan het nationale 
Debat ‘Logistiek XXL’ te Rotterdam. SERsecretaris 
Alwin Groen heeft op uitnodiging een presentatie 
over het advies gegeven aan Groen Links Brabant. 

Over het advies verscheen een interview met 
 directeur Ivka Orbon (BrabantAdvies) in het Brabants 
Dagblad

‘ARBEIDSMARKT: SECTOR EN REGIO IN 
SAMENSPEL’ 
De provincie vroeg ons aan welke knoppen kan 
worden gedraaid om de mismatches op de arbeids
markt zo veel mogelijk terug te dringen. Ons advies 
geeft een beeld van de arbeidsmarkt in vier sectoren 
gedurende de afgelopen 10 jaar: zorg en welzijn, 
bouw, financiële dienstverlening en ict. Per sector 
zijn er vele spelers die zich  ieder vanuit hun eigen 
perspectief  op de arbeidsmarkt begeven: lokaal, 
regionaal, sectoraal en landelijk. De organisatiegraad 
van sectororganisaties is zeer verschillend. Wel neemt 
de regio in relevantie toe. In ons advies roepen we 
de provincie op om de ‘tussenruimte’ te bespelen: 
hoewel de provincie geen wettelijke taken heeft op 
dit vlak, kan zij haar vrije ruimte benutten door een 
bijdrage te leveren aan een gelijkwaardig speelveld en 
een schakelfunctie vervullen richting Rijk, de sectoren 
en bedrijven. Dit vraagt ook om een rol aan tafel in 
de regio’s. PACT Brabant (met daarin de provincie, de 
gemeenten als vertegenwoordigers van de arbeids
marktregio’s en de sociale partners) kan als platform 
dienen om van elkaar te leren en een gezamenlijke 
regionale strategie te ontwikkelen. 

Presentatie en doorwerking
Het advies ‘Sector en regio in samenspel’ is op 
3 december 2019 aangeboden aan gedeputeerde 
Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talent
ontwikkeling). Het advies is benut bij het opstellen van 
de provinciale aanpak arbeidsmarkt en bijbehorende 
talentenagenda. Over het advies verscheen een opi
nieartikel in het Eindhovens Dagblad.

‘LOCATIES MESTBEWERKING IN 
NOORD-BRABANT’ 
De provincie en de Brabantse gemeenten willen 
komen tot regionale afspraken over de locaties van 
mestbewerking. In ons advies hebben we allereerst 
de vraag gesteld of ‘we de dingen goed doen of de 
goede dingen doen’. Mestoverschot is immers een 
symptoom van een onbalans in het landbouw en 
voedselsysteem. Met de inzet op de transitie naar 
kringlooplandbouw zal deze onbalans minder worden. 
Vanuit de vraag ‘doen we de dingen goed?’ adviseert 
BrabantAdvies om eerst te werken aan een goed 
inzicht in de capaciteit van mestbewerking en de al 
vergunde locaties te realiseren. Met tijdelijke ver
gunningen kan mogelijk beter worden ingespeeld op 
veranderende omstandigheden in mestaanbod. De 
beoordelings en kwaliteitscriteria voor voorkeurs
locaties kunnen nog beter worden ingevuld en uit
gelegd. Gezondheid voor mens, dier en omgeving is 
hierin een belangrijk uitgangspunt. Tot slot  adviseert 
BrabantAdvies om heldere spelregels mee te geven: 
lokaal draagvlak voor mestbewerking is zeer beperkt 
gebleken en dat is op voorhand een risico. 

Presentatie en doorwerking
Het advies is op 13 december aangeboden aan gede
puteerde AnneMarie Spierings (Gezondheid, Energie 
en Landbouw). Het advies is meegenomen in de 
besluitvorming over het plan van aanpak verkenning 
locatiebeleid mestbewerking.

‘ADVIEZEN IN RELATIE TOT REGIONALE 
RUIMTELIJKE PROJECTEN’ 
De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (onder
deel van BrabantAdvies) heeft een adviserende taak 
bij regionale ruimtelijke projecten die MERplichtig 
zijn. Het gaat om projecten die in de regio veel impact 
hebben. In 2019 ging dat om drie adviezen.

 Î In het project ‘Meanderende Maas’ staat het reali
seren van waterveiligheid door versterking van het 
dijktraject RavensteinLith en door rivierverruiming 
centraal. BrabantAdvies geeft mee zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij aanwezige natuurlijke processen 
en ruimte te geven aan natuurlijke klimaatbuffers. 
Afstemming met Gelderland is gewenst alsook het 
op een hoger schaalniveau kijken naar de interac
tiemogelijkheden tussen het watersysteem van de 
Maas en de Waal. 

 Î In het advies ‘PASprojecten’ gaat het om 
Kwelherstel in het Ulvenhoutse bos, De Utrecht en 
Reuselde Mierden en Tongelreep. BrabantAdvies 
adviseert o.a. om de projecten onderdeel 
te maken van toekomstbestendige gebieds
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ontwikkeling, gericht op herstel van kwetsbare 
natuur en waterkwaliteit in combinatie met 
klimaat adaptatie. Dit vraagt om het betrekken van 
aangrenzende zones en extensievere vormen van 
agrarisch grondgebruik. 

 Î Toekomstbestendige gebiedsontwikkeling is ook 
relevant in het advies over het ontwerp Provinciaal 
Inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat. Centraal 
hierin staat de ontwikkeling van hoogwaardige 
natuur in dit gebied. BrabantAdvies adviseert 
verder concrete doelen te benoemen en zo nodig 
inzet te verhogen om de stikstofbelasting terug te 
dringen. De vraag is immers of de herstelmaatrege
len hierin afdoende zijn. 

In alle adviezen wordt ook aandacht gevraagd om in 
het proces de betrokkenheid van landgebruikers/
eigenaren en inwoners goed vorm te geven.

Presentatie en doorwerking
De adviezen over de ruimtelijke projecten zijn na aan
bieding aan de gedeputeerde Erik van Merrienboer 
(Ruimte en Wonen) meegenomen in de besluitvor
ming door Gedeputeerde Staten en Provinciale 
Staten over de plannen. Per advies is zichtbaar 
gemaakt hoe de punten uit het advies zijn verwerkt. 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

KENNISPLATFORM VABIMPULS 
De urgentie om met leegstand in het Brabantse buiten
gebied aan de slag te gaan is groot. Zeker ook met de 
steeds vaker vrijkomende agrarische bebouwing. Wat 
zijn de wensen van eigenaren? Welke vragen hebben 
zij? Met VABIMPULS gaan deskundigen hierover in 
gesprek met eigenaren. De bedoeling is om ze aan 
te zetten actief na te denken over nieuwe gebruiks
mogelijkheden of sloop. Als er plannen zijn, wordt 
expertise en hulp aangeboden. Ook wordt vanuit 
VABIMPULS gewerkt aan een platform om kennis uit 
te wisselen tussen private partijen en overheden. Met 
als doel een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid 
en kwaliteit van het landelijk gebied. BrabantAdvies 
werkt in VABIMPULS samen met Brabantse gemeen
ten, Stimulus Programmamanagement en provincie 
NoordBrabant (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 versnel
len. In de onafhankelijke adviescommissie zitten vier 
deskundigen. Twee van hen zijn afkomstig uit onze 
raden. BrabantAdvies is secretaris en borgt op die 
manier ook de onafhankelijkheid van de adviescom
missie. In november 2019 heeft de Adviescommissie 
zijn eerste advies uitgebracht. De adviezen hebben 
geleid tot aanpassing en aanscherping van het 

Uitvoeringsprogramma. Voorzien is een tweede 
advies van de commissie in 2020. 

BRABANTS KENNISNETWERK ZOÖNOSEN 
Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) is opge
richt naar aanleiding van de uitbraak van Qkoorts 
in 2009. Professionals uit de humane, veterinaire en 
milieusector hebben zich verenigd om mens en 
diergezondheid (One Health) te beschermen en te 
bevorderen. Naast een breed scala van zoönosen 
staat ook het onderwerp antibioticumresistentie op 
de agenda. Het BKZ bestaat uit 28 kernleden en ca. 
250 leden die digitaal aangesloten zijn. 

De kernleden zijn in 2019 drie keer bijeengekomen. 
Specifiek heeft BKZ dit jaar input gegeven aan de 
provincie voor de grootschalige landelijke oefening 
in 2021 gericht op een zoönoseuitbraak binnen de 
Veiligheidsregio’s. Met name ervaringen van de coör
dinatie bij de uitbraak van de Qkoorts epidemie is als 
input meegeven. 

De provincie NoordBrabant heeft de Provinciale 
Raad Gezondheid (onderdeel van BrabantAdvies) de 
opdracht gegeven een coördinerende rol te pakken 
en zorg te dragen voor kennisuitwisseling en ver
breding, scholing, onderzoek en beleidsadvisering. 
Het hele jaar door worden op de website van het BKZ 
actualiteiten bijgehouden en verspreid onder alle 
leden.

KLANKBORDGROEP ROBOTISERING
In vervolg op eerdere advisering, heeft BrabantAdvies 
deelgenomen in de klankbordgroep van het PACT
project Robotisering. Dit project richt zich op het 
voorzien van Brabantse mkb’ers van informatie over 
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het robotiseren van bedrijfsprocessen. Dit gebeurt 
door middel van workshops, kleine onderzoeken, 
informatievideo’s en een opleidingsplatform. In de 
klankbordgroep hadden ook VNONCW Brabant 
Zeeland, de provincie NoordBrabant en de secreta
ris van het PACT plaats.

BRABANTSE HEALTH DEAL
De Brabantse Health Deal is overgegaan in een regu
lier overleg tussen de provincie, de B5, de GGD en 
Telos over lokale en regionale gezondheidsaanpak
ken. BrabantAdvies heeft hierin een participerende 
en adviserende rol. 
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4. HET WERK VAN DE 
ADVIESRADEN
Bij alle adviezen van BrabantAdvies is kwaliteit en 
integraliteit het uitgangspunt en daarbij is een goed 
samenspel tussen de adviesraden van belang. Soms 
gebeurt dat binnen werkgroepen, maar het kan ook 
door deel te nemen aan bijeenkomsten die stake
holders organiseren. 

Zo was er 11 juni een bijeenkomst voor de leden van 
de vier raden waar gedeputeerde Christophe van der 
Maat het kersverse bestuursakkoord presenteerde. 
Daarna volgden inhoudelijke sessies over het belang 
en de benutting van data voor de verschillende ter
reinen: van agrofood tot aan ondermijning. 

Naast het gezamenlijke werk zijn er uiteraard de 
reguliere overleggen van de vier verschillende raden, 
die zes keer per jaar bij elkaar komen. Het College 
van Overleg bewaakt mede de algemene koers van 
BrabantAdvies en de inhoudelijke kwaliteit en rele
vantie van adviezen en activiteiten. De raden en het 
College van Overleg bieden uiteraard de raadsleden 
ook een platformfunctie voor de onderlinge uitwis
seling over de ontwikkelingen op de verschillende 
terreinen. 

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD (SER) BRABANT

 Î Advies ‘Sector en regio in samenspel’. Een belang
rijk aspect in dit advies is de regionale governance 
van arbeidsmarktvraagstukken. 

 Î Meegewerkt aan diverse integrale adviezen. 
‘Agrofood Brabant 2050’, ‘Brabantse werklocaties 
Toekomstproof’, ‘Energietransitie: positionering en 
rollen van de provincie NoordBrabant’, ‘Brabantse 
Barometer Concurrentiekracht’ ‘Reflectie op het 
Bestuursakkoord’). 

 Î Vanuit SER Brabant is geparticipeerd in de 
Advies commissie Uitvoerings programma Onder
steunende Maatregelen transitie Veehouderij. 

 Î Tijdens de kennismaking met gedeputeerde 
Martijn van Gruijthuijsen is gesproken over de eco
nomische inzet en de voorbereiding van de nieuwe 
economische visie. En ook over de positionering 
en rollen van BrabantAdvies en de rol van de SER 
daarin.
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 Î Tweemaal ontving de SER buitenlands bezoek: in 
april de secretaris van SER Aruba, in december een 
delegatie uit de Chinese regio Zhoukou. 

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

 Î Met alle SERleden zijn individuele gesprekken 
gevoerd om impact en betrokkenheid bij de raad 
verder te vergroten. 

 Î In personele sfeer hebben Ria Hilhorst en 
Annemarie Moons afscheid genomen. 

PROVINCIALE RAAD GEZONDHEID (PRG)

 Î De PRG is in 2019 gestart met een nieuwe voor
zitter, de heer Wim van der Meeren, en een groot 
aantal nieuwe leden. Naast onderlinge kennis
making is ingezet op oriëntatie op de verschillende 
thema’s van gezondheid, de opgaven hierin en de 
(potentiële) rol van de provincie. 

 Î Bijdragen aan diverse adviezen. Zoals Agrofood 
Brabant 2050, Medicijnresten uit Water, 
Locaties Mestbewerking in NoordBrabant, 
Arbeidsmarkt: Sector en regio in samenspel, de 

Reflectie op het Bestuursakkoord en de Interim 
Omgevingsverordening.

 Î Adviesrol bij het vervolg van de ‘Brabantse Health 
Deal’ voor de B5gemeenten. 

 Î Voor de totstandkoming van het nieuwe bestuurs
akkoord is input aangereikt voor de koersbepaling 
op het terrein van gezondheid en leefomgeving. 

 Î Deelname aan de Adviescommissie 
Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Transitie 
Veehouderij. 

PROVINCIALE RAAD VOOR DE LEEFOMGEVING (PRL)

 Î Bijgedragen aan diverse adviestrajecten: Agrofood 
Brabant 2050, de Interim Omgevingsverordening, 
de Mestbewerkingslocaties in NoordBrabant en 
de Reflectie op het Bestuursakkoord. 

 Î Adviezen over tal van regionale ruimtelijke projecten.
 Î Input aangereikt voor het nieuwe bosbeleid in 

Brabant. 
 Î Tijdens kennismaking met gedeputeerde Rik 

Grashoff is gesproken over de stikstofaanpak, 
klimaatverandering en een toekomstbestendig 

watersysteem. Dit laatste was ook het thema van 
het werkbezoek dit jaar, tijdens een rondleiding in 
de productiefaciliteit van BrabantWater. 

 Î In personele sfeer nam de PRL afscheid van 
Annemiek Stoppelenburg en is de raad  versterkt 
met de komst van Joost de Kruijf (domein 
mobiliteit).

YOUNG PROFESSIONALS BRABANT (YPB)

 Î Meegewerkt aan verschillende adviezen: ‘Agrofood 
Brabant 2050’, ‘Sector en regio in samenspel’, 
‘Brabantse werklocaties toekomstproof’, 
‘Energietransitie: positionering & rollen van de 
provincie NoordBrabant’ en ‘Locatietoewijzing 
mestbewerking in Brabant’.

 Î Bijdrage aan discussie over de ‘Toekomst van 
Eindhoven Airport’. 

 Î Met de start van ‘Een wereldse blik op de toekomst 
van Brabant’ worden vanuit verschillende perspec
tieven vraagstukken belicht die elders en voor 
Brabant van belang zijn: 

 Î deelname aan het Festival van de Toekomst, 
waar bezoekers met een VRbril de luchtkwali
teit van het stationsgebied van Tilburg konden 
ervaren;

 Î tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven 
stond verstedelijking centraal. In 2020 wordt dit 
vervolgd. 
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5. DE ORGANISATIE 
POSITIONERING BRABANTADVIES 

In 2019 is in het College van Overleg (CvO) en in de 
raden de gewenste focus en impact van BrabantAdvies 
besproken. BrabantAdvies wil fungeren als buiten
boordmotor voor beleidsontwikkeling en uitvoering 
en, vanuit inhoudelijke kennis van beleid en uitvoering, 
agenderend/signalerend zijn. Dit sluit aan bij de kracht 
en het onderscheidende karakter van BrabantAdvies: 

vier raden die vanuit verschillende perspectieven naar 
vraagstukken kijken. Daarbij maken ze gebruik van de 
inhoudelijke deskundigheid in het directe netwerk. 
De invulling van deze rollen is leidend voor de team
ontwikkeling en doorontwikkeling van de raden. Het 
CvO bewaakt, in samenspraak met de directeur, de 
kwaliteit en integraliteit van de advisering. 

OVERLEG MET DE PROVINCIE 

Het overleg met de provincie vond in 2019 veelal 
bilateraal plaats met gedeputeerden en beleidsamb
tenaren. De lopende adviestrajecten waren daarbij 
veelal leidend. Daarnaast is er regulier overleg met 

de afdeling Kennis en Onderzoek. Bij de start van de 
nieuwe Provinciale Staten heeft BrabantAdvies zich 
samen met BrabantKennis en de Zuidelijke Rekenkamer 
gepresenteerd.

INVESTEREN IN KWALITEIT 

BrabantAdvies bestaat uit een klein team van directie 
en beleidsadviseurs, ondersteund door een breed 
inzetbaar officemanagement. In 2019 hebben we geïn
vesteerd in de organisatie en de inhoudelijke kwaliteit 
van de adviezen. Onder meer in de vorm van intervisie 
en persoonlijke opleidingen en een teamopleiding. 
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COMMUNICATIE & HUISSTIJL

Communicatie en goed omgaan met de (sociale) 
media zijn voor een organisatie als BrabantAdvies van 
vitaal belang. In 2019 is de (strategische) communi
catie geïntensiveerd: vernieuwing van de communi
catiestrategie, nieuwe vormgeving van adviezen en 
inzet van sociale media. Als vervolg hierop presente
ren we in 2020 een nieuwe website. Hiervoor werken 
we samen met communicatieadviesbureau Attacom/
Textuur. 
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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 2019. Voor een nadere toelichting op deze 
cijfers verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2019.

Jaarrekening 2019 Begroting 2019
Lasten (€)
Personeelskosten 753.195 765.357
Huisvestingskosten 62.099 62.576
Afschrijvingskosten 0 1.200
Financiële lasten 268 500
Organisatiekosten 150.142 122.646
Projecten/activiteiten 322.466 80.000
Totaal lasten 1.288.171 1.032.278

Baten (€)
Provinciale bijdrage 932.823 948.325
SER subsidie 83.353 83.353
Overige inkomsten 0 600
Projectinkomsten 287.584 0
Totaal baten 1.303.760 1.032.278
Resultaat exploitatie 15.590 0

Reorganisatiekosten 0 0
Resultaat 15.590 0
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BIJLAGE I
OVERZICHT ADVIEZEN 2019

GEVRAAGDE ADVIEZEN
Februari  Vier toekomstbeelden van Agrofood Brabant in 2050 voor inspiratie en 

dialoog
Mei Energietransitie: positionering en rollen van de provincie NoordBrabant
Juli Reflectie Bestuursakkoord Kiezen voor Kwaliteit
November Medicijnresten uit water
Oktober Advies Interim Omgevingsverordening
Oktober Brabantse werklocaties toekomstproof
December Arbeidsmarkt: Sector en regio in samenspel
December Locaties mestbewerking in NoordBrabant
Gedurende het jaar 2019 Adviezen in relatie tot regionale ruimtelijke projecten
 ›  ‘Meanderende Maas’ 
 ›  PASprojecten: kwelherstel in het Ulvenhoutse bos, Utrecht en 

Reuselde Mierden en Tongelreep’
 ›  Toekomstbestendige gebiedsontwikkeling: PAS Westelijke Langstraat

EIGEN INITIATIEVEN
Februari  Provinciale Staten, versterk uw positie
Maart Brabantse Barometer concurrentiekracht

OVERIGE ACTIVITEITEN
2019 met doorloop 2020 Kennisplatform VABIMPULS (doorlopend)
2019 met doorloop 2020  Secretariaat Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende 

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

Naam Organisatie / achtergrond / affiniteit

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

Hoogleraar Bouwkunde, Decaan TU/e, 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, directeureigenaar mkbbedrijf, mkbdeskundige,
Namens VNONCW Brabant Zeeland

Mw. E. Kroese
(Ellen)

Ondernemerslid, directeur VNONCW Brabant Zeeland

Dhr. J. van Mourik
(Jan)

Ondernemerslid, manager belangenbehartiging VNONCW Brabant 
Zeeland (vervangt mw. Kroese bij afwezigheid)

Dhr. H. Meijs
(Harrij)

Vakbondsbestuurder, Vakbond de Unie, regio Brabant

Dhr. J. Zagers
(Jack)

Ondernemerslid, directeureigenaar logistiek bedrijf, namens VNONCW 
Brabant Zeeland

Onafhankelijke deskundigen / adviseur / agendalid

Dhr. A. Gehring
(André)

Directeur Academie voor Industrie & IT, Avans Hogeschool 
’sHertogenbosch

Dhr. C. Pen
(CeesJan)

Fontys Hogescholen, lector De Ondernemende Regio, deskundige 
werklocaties, stedelijke en regionale economie en vastgoed

Dhr. M. van der Meer 
(Marc)

Tilburg University, ReflecT, bijzonder hoogleraar Onderwijs en 
Arbeidsmarkt, ook bij COAP, wetenschappelijk adviseur beroeps
onderwijs (SBB)

Mw. M. JanssenGroesbeek
(Marleen)

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

Dhr. L. Kemps
(Leo)

Directielid Breda University of Applied Sciences, BUas) directeur 
Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit, NHTV, directeur LCB
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SAMENSTELLING PROVINCIALE RAAD GEZONDHEID (PRG) 2019 

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)

Directeurbestuurder 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)

Directeur Publieke Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Preventie, publieke gezondheidszorg

Mw. M. LestradeBrouwer
(Maruška)

Wethouder gemeente Boxtel
Lokaal bestuur, sociaal domein

Mw. A. StaadegaardHuijbers
(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) 2019 

Naam Organisatie / achtergrond / affiniteit

Dhr. P. van Geel
(Pieter)

Van Geel Consultancy
(voormalig) bestuurder Rijk en provincie

Dhr. G. Daandels
(Gerard)

(voormalig) bestuurder o.a. gemeente Deurne
plattelandsgemeenten

Mw. A. Stoppelenburg
(Annemiek) t/m april 2019

Management en Consultancy, Brabants Mobiliteitsnetwerk (voorzitter)
Mobiliteit

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) vanaf december 2019

Innovatie manager Breda University of Apllied Sciences
Mobiliteit  

Onafhankelijke deskundige / adviseur 

Dhr. P. Vermeulen
(Patrick)

Het PON (directeur)
Sociaal maatschappelijk en vernieuwing landelijk gebied

19



SAMENSTELLING YOUNG PROFESSIONALS BRABANT (YPB) 2019

Naam Organisatie / achtergrond / affiniteit

Dhr. K. Acquaah Arhin
(Kwafo) 

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

Dhr. R. Mohammed
(Ronan) t/m dec. 2019

ING Tilburg (trainee private banking en wealth management)
Bedrijfseconomie

Mw. A. Leemans 
(Aniek) 

Student Toegepaste psychologie, Fontys Hogescholen

Dhr. D. Hopmans
(Dominique) t/m dec. 2019

Student bestuurskunde (Erasmus universiteit) en raadslid Gemeente 
Bergen op Zoom

Dhr. R. Mulder
(Rens) 

Telos, Tilburg University 
Functie: Junior onderzoeker, dataanalist, junior adviseur.

Mw. R. Mustafa
(Rejin)

docente Maatschappijleer, Fontys Hogescholen

Mw. A. Korsch
(Alice)

Zelfstandig ondernemer, kennis over jongerenparticipatie, duurzaamheid 
en internationalisering
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BIJLAGE III
SAMENSTELLING TEAM BRABANTADVIES

Naam functie

Mw. I. Orbon
(Ivka) 

Directeur

Mw. M. van Santvoort
(Marlie)

Beleidsadviseur / secretaris SER Brabant 

Mw. M. VerhagenTimmers
(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. R. Sohier  
(Roos) t/m jan. 2019

Beleidsadviseur / secretaris Provinciale Raad Gezondheid

Mw. W. RomanelloSmits
(Wilma)

Office Management

Mw. A. van der Waal
(Anita)

Office Management

Mw. A. Morlog
(Ans)

Office Management

21




	1.	Voorwoord
	2.	Over BrabantAdvies
	3.	Adviezen en activiteiten in 2019
	4.	Het werk van de adviesraden
	5.	De organisatie 
	6.	Financiën
	Bijlage I
	Bijlage II
	Bijlage III

